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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.
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 4 и члана 60 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), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана запошљавања за
период од 2021.-2023. године за спровођење Стратегије запошљавања
у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, број 30/21), члана 42. 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), као
и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања између Општине
Бела Паланка и Националне службе за запошљавање број 2601-1014/2022-8 од 13.04.2022. године, а у складу са Локалним планским документом у области запошљавања Општине Бела Паланка за период од
2022-2023. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ БЕЛА ПАЛАНКА
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022 ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) са пребивалиштем
на територији oпштине Бела Паланка, и имају завршену обуку за развој
предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 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 у обавези је да обавља
регистровану делатност на територији Општине Бела Паланка 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијала Пирот,
Испостава Бела Паланка, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе или Општини Бела Паланка или преузети са сајта
Националне службе – www.nsz.gov.rs и сајта Општине Бела Паланка
http://belapalanka.org.rs/.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у
Националној служби за запошљавање Филијала Пирот, телефон 010/305025, контакт особа: Миљан Јонић или у Општинској управи Општине
Бела Паланка, или на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs и сајту
Општине Бела Паланка http://belapalanka.org.rs/.
Јавни позив је отворен од 11.05.2022. године, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 10.06.2022. 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

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 88/2010, 38/2015,
113/2017 – др. Закон, 113/2017 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 32/2013), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у
Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”,
бр. 30/2021), чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/2015, 5/2017 и 9/2018), Локалног акционог плана запошљавања Општине Бела Паланка за период од 2022. до
2023. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број
2601-101-4/2022-8 од 13.04.2022. године,

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
И ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Испоставе Бела Паланка (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; незапослени који се налазе на
евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у организационој јединици Национaлне службе, преузети са
сајта www.nsz.gov.rs или са сајта www.belapalanka.org.rs
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и
степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији,
могу се добити у организационој јединици Националне службе, Испостава Бела Паланка, телефон: 018/855-119, Филијала Пирот, телефон:
010/305-040, или на сајтовима www.nsz.gov.rs и www.belapalanka.org.rs
Јавни позив је отворен од 11.05.2022. године, као дана објављивања
на сајтовима Националне службе и Општине Бела Паланка, до утрошка
расположивих средстава, а најкасније до 30.09.2022. 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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Јавни позиви

На основу члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17
– др. закон), 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 потписаног Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања
између Општине Бела Паланка и Националне службе за запошљавање
бр. 105-1/2022-II од 05.04.2022. године, а у складу са Локалним планским документом у области запошљавања Општине Бела Паланка за
2022. годину, усвојеним на седници Скупштине Општине Бела Паланка
дана 28.02.2022. године,

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
У САРАДЊИ СА
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНE ПРАКСE
У 2022. ГОДИНИ
Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.
У стручну праксу се укључују незапослена лица која се први пут стручно
оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или
стручног испита.
Стручна пракса спроводи се у складу са законом, односно у складу са
актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, а
Општина Бела Паланка (у даљем тексту: Општина) финансира меру најдуже 12 месеци. У случају када се мера стручне праксе спроводи у складу са законом, Општина може да финансира меру у дужини прописаној
законом, а најдуже 12 месеци. Када се стручна пракса спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца,
Општина меру финансира у трајању:
– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
– до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања стручне праксе Општина:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи исплаћује средства у
укупном месечном износу од:
– 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или
180 ЕСПБ,
– 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација
и 240 ЕСПБ.
2. врши уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Захтев за учешће у мери подноси се Национaлној служби за запошљавање – Испостава Бела Паланка, Српских владара 60, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној
служби за запошљавање – Испостава Бела Паланка или преузети са сајтова: www.nsz.gov.rs и www.belapalanka.org.rs
Информације о мери стручне праксе могу се добити у Националној служби за запошљавање – Испостава Бела Паланка – телефон: 018/855-122,
Филијали Пирот – телефон: 010/305-046 и 010/305-032 и Општини Бела
Паланка 018/855-023.
Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на сајтовима
Националне службе за запошљавање и Општине Бела Паланка, и на
огласној табли Националне службе за запошљавање – Испостава Бела
Паланка.
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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.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон и 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим планом запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања број 401-00-00631/2022-24 од
30.03.2022. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања Суфинансирање
број 2000-101-3/2022 од 15.04.2022. године а у складу са Локалним
акционим планом запошљавања Општине Стара Пазова за 2022. годину, дана 12.05.2022.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе
за запошљавање-Испостава Стара Пазова (у даљем тексту: Национална
служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости; лица без квалификација / са ниским квалификацијама; старији од 50 година; вишкови запослених; Роми; особе са
инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
дугорочно незапослени; жртве породичног насиља; млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; и
друга лица у стању социјалне потребе.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој
групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање
Филијала Сремска Митровица – Испостава Стара Пазова, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу
који се може добити у Национaлној служби за запошљавање –
Испостава Стара Пазова или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту
www.starapazova.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у Филијали Сремска Митровица – Испостава Стара Пазова или преко телефона:022/638-828,022/638-833,022/638-834, Општини
Стара Пазова на телефон: 022/310-013 или на сајтовима www.nsz.gov.rs
и www.starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.09.2022. 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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

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, 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. 42. 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), Одлуке о учешћу у
финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2022. години Министра за рад,
запошљавање, борачка и социјалне питања број 401-00-00631/2022-24
од 30.03.2022. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања ЛАПЗ Суфинансирање број 2000-101-3/2022 од 15.04.2022. године а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Стара Пазова за 2022.
годину, дана 12.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Сремска Митровица – Испостава Стара Пазова (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, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији Општине Стара
Пазова.
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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање Филијала Сремска Митровица – Испостава Стара Пазова, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе – Испостави Стара Пазова или преузети са сајта
Националне службе – www.nsz.gov.rs или сајта Општине Стара Пазова
www.starapazova.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у Филијала Сремска Митровица Испостава Стара Пазова
или преко телефона: 022/638-828, 022/638-833, 022/638-834, Општини
Стара Пазова телефон: 022/310-013 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту
www.starapazova.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
15.06.2022. 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.

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

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 локланим 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 Нови Бечеј 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 0908-101-3/2022.

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица са евиденције
Националне службе за запошљавање, Испостава Нови Бечеј реализују
се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених,
као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: 1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 2. Роми; 3. лица без
завршене средње школе; 4. лица која посао траже дуже од 18 месеци; 5.
особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединице локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа; привредна
друштва; предузетници; задруге; удружења која имају статус правног
лица, односно уписана у регистар који води Агенција за привредне
регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Национaлне службе у Зрењанину, 23000 Зрењанин, Сарајлијина 4,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у Национaлној служби за запошљавање – Филијала Зрењанин и Испостави Нови Бечеј, или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. и
www.novibecej.rs
Све додатне информације могу се добити у организационој јединици
Националне службе у Новом Бечеју на број 023/771-036 и у Општинској
управи Нови Бечеј на телефон 023/772-320 и на сајту Националне службе
– www.nsz.gov.rs и Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs .
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и Општине Нови Бечеј, као и на огласним таблама
18.05.2022. | Број 987 |
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Јавни позиви

Националне службе и Општине Нови Бечеј, а последњи рок за пријем
пријава за учешће на јавном конкурсу је 31.05.2022. 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.
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 локланим 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 Нови Бечеј 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 0908-101-3/2022.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Подршка самозапошљавању намењена је незапосленима који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање и подразумева пружање стручне помоћи, обуку за развој предузетништва и субвенцију за
самозапошљавање.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара по кориснику, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог
облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више
незапослених, као и за оснивање 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 измирује обавезе по
основу доприноса 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта,
односно боравишта, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs и
www.novibecej.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити
у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног
центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.
nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање и огласним таблама Националне службе и
Општине Нови Бечеј, а последњи рок за пријем пријава за учешће на
јавном конкурсу је 31.08.2022. године.
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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.
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 Нови Бечеј 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 0908-101-3/2022.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
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 Нови Бечеј (у даљем тексту: Национална
служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
• млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања,
млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама,
• старији од 50 година,
• Роми,
• особе са инвалидитетом,
• радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
• незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од
12 месеци,
• жртве породичног насиља.
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, односно 270.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, 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 Нови Бечеј, или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs и www.novibecej.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 Нови Бечеј на телефон
023/771-036 или на сајту www.nsz.gov.rs
Јавни позив је отворен до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 31.08.2022. године и објављен је на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту општине Нови Бечеј и у огласнику
„Послови”.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

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.

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.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон и 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Одлуке о учешћу у финансирању
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
планом запошљавања у 2022. години Министра за рад, запошљавање,
борачка и социјалне питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања Суфинансирање број 2000101-5/2022 од 15.04.2022. године а у складу са а у складу са Акционим планом Општине Инђија за период од 2021. до 2023. године, дана
13.05.2022. године

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, 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. 42 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), Одлуке о учешћу у
финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом запошљавања у 2022. години Министра за рад,
запошљавање, борачка и социјалне питања број 401-00-00631/2022-24
од 30.03.2022. године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања Суфинансирање број 2000-101-5/2022 од 15.04.2022. године а у складу са Акционим планом Општине Инђија за период од 2021. до 2023. године, дана
13.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима
који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална
служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
жене, млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од
50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе
са инвалидитетом, Роми, лица из руралних средина, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на
евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади у домском смештају, млади у хранитељским породицама, млади у старатељским породицама, жртве
породичног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена
лица, повратници према Споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних
дела, остали.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој
групи ЈЛС;
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање
Филијали Сремска Митровица – Испостава Инђија, непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који
се може добити у Национaлној служби за запошљавање – Испостава
Инђија или преузети на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Инђија
www.indjija.rs

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Сремска Митровица – Испостава Инђија (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, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва,
уколико оснивач заснива у њему радни однос на територији Општине
Инђија.
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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијала
Сремска Митровица – Испостава Инђија,
– 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.

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Сремска Митровица – Испостава Инђија
или преко телефона: 022/638-828, 022/638-833, 022/638-834, Општини
Инђија на телефон: 022/561-322, локал 121 и 069/1855-456 или на сајтовима www.nsz.gov.rs и www.indjija.rs.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе за запошљавање Филијали
Сремска Митровица – Испостава Инђија, непосредно или путем поште,
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе – Испостави Инђија или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs или сајта Општине Инђија www.indjija.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 30.11.2022. године.

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у Филијали Сремска Митровица, Испостава Инђија

Бесплатна публикација о запошљавању

18.05.2022. | Број 987 |
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Јавни позиви

или преко телефона: 022/638-828, 022/638-833, 022/638-834, Агенцији
за економски развој општине Инђија телефон: 022/561-322, локал 121,
069/1855-456 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
20.06.2022. 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.
На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2021.
до 2023. године („Сл.лист града Чачка” бр.9/2021) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за 2022. годину између Националне службе за запошљавање и Града Чачка од 26. априла 2022. године,

ГРАД ЧАЧАК
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања
за 2022.годину бр.2400-10169-2/2022 од 11.04.2022.године, закљученог
између Националне службе за запошљавање – Филијала Шабац и Oпштине Владимирци.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ

Расписују

Расписују

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена
је незапосленима са територије града Чачка који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање – Филијале Чачак (у даљем тексту:
Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 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 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе,
– 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,
– 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 Националној служби за запошљавање – Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу
Информација о мери,делатностима које не могу бити субвенционисане
као и образац захтева са бизнис планом могу се добити у Националној
служби за запошљавање – Филијали Чачак, на шалтеру 10, 11 и 12 Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и на сајту града Чачка
www.cacak.org.rs.
Јавни позив траје 45 дана, од дана објављивања у локалном
штампаном медију, а последњи рок за подношење захтева са
бизнис планом је 27.06.2022. године.
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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.
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Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Владимирци на основу јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине Владимирци може организовати спровођење јавних радова уколико
укључи незапослена лица пријављена на евиденцији Националне службе
за запошљавање са територије општине Владимирци из следећих категорија: радно способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица
без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци;
особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе – Филијали Шабац, контакт телефон 015/361-724.
Јавни конкурс је отворен је од дана објављивања на сајту НСЗ www.nsz.
gov.rs и сајту Општине Владимирци http://vladimirci.org.rs, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 25.05.2022. године.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
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.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА бр. 2400-10169-6/2022 од
11.04.2022.године,закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала Шабац и Општине Владимирци.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
(ЛАПЗ Сопствени програм Општине Владимирци)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и Општина Владимирци на основу јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине Владимирци може организовати спровођење јавних радова уколико
укључи незапослена лица пријављена на евиденцији Националне службе
за запошљавање са територије општине Владимирци из следећих категорија: радно способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица
без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 12 месеци,а
посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци; млади до
30 година; жене; жртве породичног насиља; избегла и расељена лица;
повратници по Споразуму о реадмисији; особе са инвалидитетом; лица
старости 50 и више година.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица са територије општине
Владимирци имају: јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица,
односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада
послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је
измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби,
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и да је регистрован на територији општине Владимирци.

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.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период
од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у
Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”,
бр. 30/21) и чл. 94 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), Одлуке о о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним планским документом у области запошљавања
у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30. марта 2022. године,
а у складу са окалним планским документом у области запошљавања
града Краљева за период 2021-2023. година и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1208-101-1/2022 од 13.04.2022. године,
дана 16.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАД КРАЉЕВО
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне нфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе – Филијали Шабац, контакт телефон 015/361-724.

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

Јавни конкурс је отворен је од дана објављивања на сајту НСЗ www.nsz.
gov.rs и сајту Општине Владимирци http://vladimirci.org.rs, а последњи
рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 25.05.2022.
године. Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати
у разматрање.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног
рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
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Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 30.06.2022. 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.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. Закон, 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), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чланова 60, 104 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), Одлуке о о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним планским документом у области запошљавања
у 2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30. марта 2022. године,
а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања
града Краљева за период 2021-2023. година и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1208-101-1/2022 од 13.04.2022. године,
дана 16.05. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАД КРАЉЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2022. ГОДИНИ
Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Мера се реализује без заснивања радног односа.
У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног
за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период
потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног
испита.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини
прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у
складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална
служба меру финансира у трајању:
– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
– до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
– 22.000, 00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– 24.000, 00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
– 27.000, 00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација
и 240 ЕСПБ;
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2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе-филијали Краљево, непосредно, путем поште или
електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.
Информације о мери стручне праксе могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне
службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених 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.
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, 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), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 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), Одлуке о о учешћу у финансирању програма
или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000631/2022-24 од 30. марта 2022. године, а у складу са локалним планским документом у области запошљавања града Краљева за период 20212023. година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број
1208-101-1/2022 од 13.04.2022. године дана 16.05. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ГРАД КРАЉЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 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 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе – Филијале Краљево,
– завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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– испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној
служби и
– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ
у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Национaлној
служби –Филијали Краљево непосредно, путем поште или електронским
путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне
службе – www.nsz.gov.rs.

– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица
локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица,
односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног
рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је
30.06.2022. године.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој
јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

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.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 15.06.2022. године.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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), Одлуке о измени одлуке о учешћу у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.
години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022. године, а у складу са
локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка
за период 2021-2023. година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022. годину број
1208-101-2/2022 од 15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу
јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: радно
способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18 месеци; особе са
инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. Закон, 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), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чланова 60, 104 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), Одлуке о о учешћу
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним планским документом у области запошљавања
у 2022. години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24 од 30. марта 2022. године,
а у складу са локалним планским документом у области запошљавања
општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број 1208-101-2/2022 од 15.04.2022. године
дана 16.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2022. ГОДИНИ
Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Мера се реализује без заснивања радног односа.
У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан
за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини
прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу
18.05.2022. | Број 987 |
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са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба
меру финансира у трајању:
– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
– до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.

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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
– 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
– 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе – Филијале Краљево-Испостава Рашка,
– 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 и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе-филијали Краљево-испостава Рашка ,непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Информације о мери стручне праксе могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне
службе, телефон: 0800-300301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања до утрошка расположивих средстава
издвојених 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.
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, 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), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 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), Одлуке о о учешћу у финансирању програма
или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у 2022.години коју је донео
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-0000631/2022-24 од 30. марта 2022. године, а у складу са локалним планским документорм у области запошљавања општине Рашка за период
2021-2023. година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину број
1208-101-2/2022 од 15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 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 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.

12

| Број 987 | 18.05.2022.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Национaлној
служби – Филијали Краљево – Испостави Рашка, непосредно, путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима
јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са
бизнис планом је 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.
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, 113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања
у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник
РС”, бр. 30/21) и чл. 30, 35 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), Одлуке о
измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним планским документом
у области запошљавања у 2022. години коју је донео министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-00631/2022-24
од 30.03.2022. године, а у складу са локалним планским докуметом у
области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023. година и
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022.годину број 1208-101-2/2022 од 15.04.2022.
године, дана 16.05.2022. годинe

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА РАШКА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: лица
без основног занимања; лица без завршене средње школе; лица старости
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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преко 50 година; дугорочно незапослена лица који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; жене, посебно дугорочно незапослене; млади до 30 година старости – посебно младе жене, млади без
завршеног средњег образовања,као и млади без радног искуства; особе
са инвалидитетом; Роми; корисници новчане социјалне помоћи; лица у
статусу вишка запослених; самохрани родитељи; суприужници из породице у којој су оба родитеља незапослена и родитељи деце са сметњама
у развоју.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и за општину Рашка износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијали Краљево – Испостава Рашка, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и
степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији,
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, до утрошка расположивих средстава, 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.
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, 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), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 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), Одлуке о о учешћу у финансирању програма
или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
планским документом у области запошљавања у 2022. години коју је
донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
бр. 401-00-00631/2022-24 од 30. марта 2022. године, а у складу са
локалним акционим планским запошљавања Општине Врљачка Бања
за период 2022-2023. година и Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања
за 2022. годину број 1208-101-3/2022 од 21.04.2022. године дана
16.05.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намењена
је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва,
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Бесплатна публикација о запошљавању

Незапослени који оствари право на субвенцију 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе – Филијале Краљево – Испостава Врњачка Бања,
– 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 и претходне две фискалне године, у складу са
прописима за доделу државне помоћи.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Национaлној
служби – Филијали Краљево – Испостава Врњачка Бања, непосредно,
путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе,
преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или
на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом
је 31.05.2022. 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.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21)
и чл. 94 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) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања
за 2022. годину бр. 2400-10169-3/2022 од 11.04.2022.године,закљученог
између Националне службе за запошљавање – Филијала Шабац и Општине Богатић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА БОГАТИЋ
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе,
реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни
рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање – Филијала Шабац (у даљем тексту:
Национална служба) у сарадњи са Општином Богатић на основу јавног
конкурса.
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Јавни позиви

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање ,са територије општине Богатић, из следећих
категорија: радно способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми;
лица без завршене средње школе; лица која посао траже дуже од 18
месеци; особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
– накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
– накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање, са територије општине Богатић ,имају: јавне
установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге
и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у
Регистар Агенције за привредне регистре.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе – Филијали Шабац ,контакт телефон:015-361724,на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs или на
сајту Општине Богатић www.bogatic.rs
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног
информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 10.06.2022. 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.
На основу члана 43 став 1 тачка 5) Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 – др. Закон, 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), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у
Републици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”,
бр. 30/21) и чланова 60. 104. 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), Одлуке о
учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2022.
години бр. 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022. и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике
запошљавања-суфинансирање за 2022. годину, бр.2400-10169-3/2022
од 11.04.2022. а у складу са Локалним акционим планом запошљавања
Општине Богатић

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА БОГАТИЋ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2022. ГОДИНИ
Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
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Мера се реализује без заснивања радног односа.
У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног
за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период
потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног
испита.
Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у
складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална
служба меру финансира у трајању:
• до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
• до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
• до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
• 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
• 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
• 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом.
Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према месту ангажовања лица, непосредно, путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може
добити у Филијали Шабац Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.
И
нформације о јавном конкурсу се могу добити у Националној служби за
запошљавање – Филијала Шабац, позивом на број 015-361-702, контакт
особа Мирјана Илић, или на сајту Националне службе за запошљавање,
www.nsz.gov.rs као и на сајту Општине Богатић, www.bogatic.rs
Јавни позив је отворен од 12.05.2022.године, када ће бити објављен
на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и сајту
Општине Богатић www.bogatic.rs и трајаће до 10.06.2022.године.
Непотпуна и неблаговремено предата документација неће бити узета у
разматрање.
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.
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), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 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) и чланa 4. Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине
Нова Варош и НСЗ – Филијале Пријепоље за 2022. годину број 3507-1011/2022 од 18.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале
Пријепоље (Испоставе Нова Варош) (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијале
Пријепоље – Испостава Нова Варош (општине Нова Варош),
– 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 подноси се организационој јединици Национaлне службе Филијале Пријепоље – Испоставе Нова Варош, према месту
пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште или
електронске поште pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs, на прописаном обрасцу
који се може добити у организационој јединици Национaлне службе
Филијале Пријепоље – Испоставе Нова Варош или преузети са сајта
Националне службе – www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у организационој јединици Филијале Пријепоље – Испоставе Нова
Варош Националне службе, телефон: 033/719-011 и 033-51-258 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана 16.05.2022.године, а последњи рок за
подношење захтева са бизнис планом је 31.05.2022. 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.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), 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),
чл. 94 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), Одлуке о учешћу у финансирању мера
активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од
30.03.2022.године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. години бр.
0800-101-7/2021 од 12.04.2022. године, закљученог између Националне
службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Трговиште, дана
13. маја 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица реализују се у
циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као
и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине
Трговиште може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија, која се воде на евиденцији
НСЗ Филијала Врање – Испостава Трговиште:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу
са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе; јавне установе и јавна
предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге и удружења која
имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Национaлној служби – Испостави Трговиште. Пријава се подноси непосредно, путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у Национaлној служби – Испостави Трговиште, преузети са сајта Националне службе: www.nsz.gov.rs или сајта Општине
www.trgoviste.rs.

Први утисак је најважнији
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби/
Филијали Врање, испостави Трговиште, на сајту НСЗ www.nsz.gov.rs као
и на сајту општине Трговиште www.trgoviste.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту општине Трговиште, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 31.05.2022. године.
18.05.2022. | Број 987 |
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Јавни позиви

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.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 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), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник
РС”, бр. 36/09 и 32/13), 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) и чл. 79, 105 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума бр. 0800-101-7/2022 од 12.04.2022. год. о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике
запошљавања за 2022. год. закљученог између Националне службе за
запошљавање / Филијала Врање и општине Трговиште, дана 13. маја
2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА
ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
У 2022. ГОДИНИ
Мера приправништва за незапослена лица са средњим образовањем
подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад
у струци за коју је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита,
када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов
за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и
траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) учествује у финансирању мере најдуже до 6 месеци.
Незапослени који има радно искуство краће од времена утврђеног за
приправнички стаж у струци која је услов за рад на тим пословима, у
меру се може укључити за преостало време потребно за стицање услова
за полагање приправничког / стручног испита.
Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на
месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање,
у трајању до 6 месеци.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Трговиште или преузети са
сајта www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту Општине Трговиште www.trgoviste.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 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), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), 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) и чл. 79, 105 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), Одлуке
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања
у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022. године, Споразума
бр. 0800-101-7/2022 од 12.04.2022. год. о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.
год. закљученог између Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Трговиште, дана 13. маја 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА
ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
У 2022. ГОДИНИ
Мера приправништва за младе са високим образовањем подразумева
стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за
коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то
законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на
одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и
траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом
о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру
финансира у трајању:
– до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
– до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Незапослени који има радно искуство краће од времена утврђеног за
приправнички стаж у струци која је услов за рад на тим пословима, у
меру се може укључити за преостало време потребно за стицање услова
за полагање приправничког/стручног испита.
Послодавцу током реализације мере Национална служба и општина
Трговиште рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица
увећану за 20% (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и
доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 9, односно
12 месеци.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Трговиште или преузети са
сајта www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту Општине Трговиште www.trgoviste.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту Општине Трговиште, до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 31.08.2022. године.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту Општине Трговиште, до утрошка расположивих средстава издвојених 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.

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.
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за
спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од
2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чланова 60, 104 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума бр. 0800-101-7/2022 од 12.04.2022. год. о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. год. закљученог између Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Трговиште, дана 13.маја 2022.
године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2022. ГОДИНИ
Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.
У стручну праксу се укључују незапослена лица пријављена на територији општине Трговиште, која се први пут стручно оспособљавај у у
струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која
су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање
приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за
стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
Стручна пракса спроводи се у складу са законом, односно у складу са
актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се стручна пракса спроводи у складу са законом, Национална служба
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се
стручна пракса спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:
– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
– до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање и општина Трговиште:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
– 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
– 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Трговиште или преузети са
сајта www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту Општине Трговиште www.trgoviste.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту Општине Трговиште, до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 31.08.2022. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
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 и
113/17 – др. закон 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), 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), и чл. 42 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 0800-1017/2022 од 12.04.2022. године, закљученог између Националне службе за
запошљавање / Филијала Врање и Општине Трговиште, дана 13. маја
2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање/Филијала
Врање/Испостава Трговиште (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, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе / Филијала Врање / Испостава Трговиште;
– са пребивалиштем на подручју општине Трговиште;
– региструје привредни субјект на подручју општине Трговиште;
– завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у
организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
– измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби
и/или општини Трговиште, осим за обавезе чија је реализација у току,
уколико исте редовно измирује 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, подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети
са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs и сајта Општине www.
trgoviste.rs.
18.05.2022. | Број 987 |
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Јавни позиви

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту Општине
Трговиште www.trgoviste.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту општине Трговиште, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 30.06.2022. 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.
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, 113/17 – др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3. Закона
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), 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), чл. 30, 35 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), Одлуке о
учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022. године,
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 0800-1017/2022 од 12.04.2022. год. закљученог између Националне службе за
запошљавање / Филијала Врање и Општине Трговиште, дана 13. маја
2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Врање – Испостава Трговиште (у даљем тексту:
Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
– млади до 30 године старости – без завршеног средњег образовања,
млади у домском смештају, хранитењским породицама и старатељским
породицама,
– старији од 50 година,
– Роми,
– особе са инвалидитетом,
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
– незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12
месеци,
– жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
– 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе / Филијала Врање / Испостава Трговиште, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се
може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или
преузети на сајту www.nsz.gov.rs или преузети на сајту Општине Трговиште www.trgoviste.rs.
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Информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе,
на сајту www.nsz.gov.rs и на сајту Општине Трговиште www.trgoviste.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и званичном сајту општине Трговиште до утрошка расположивих средстава, 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.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), 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),
чл. 94 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), Одлуке о учешћу у финансирању
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским
документима у области запошљавања у 2022. години министра за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24
од 30.03.2022.године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. години
бр. 0800-101-6/2021 од 27.04.2022. године, закљученог између Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Владичин Хан,
дана 13. маја 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица реализују се у
циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине Владичин Хан може организовати спровођење јавних радова уколико
укључи незапослена лица из следећих категорија, која се воде на евиденцији НСЗ Филијала Врање – Испостава Владичин Хан:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу
са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе; јавне установе и јавна
предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге и удружења која
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције
за привредне регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Национaлној служби –
Испостави Владичин Хан. Пријава се подноси непосредно, путем поште
или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у
Национaлној служби – Испостави Владичин Хан, преузети са сајта Националне службе: www.nsz.gov.rs или сајта Општине www.vladicinhan.org.rs
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби /
Филијали Врање, испостави Владичин Хан, на сајту НСЗ www.nsz.gov.rs
као и на сајту Општине Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ и сајту општине Владичин Хан, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном
конкурсу је 31.05.2022. 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.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за
спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид од
2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чланова 60, 104 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2021. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума бр. 0800-101-6/2022 од 27.04.2022. год. о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. год. закљученог између Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Владичин Хан, дана 13. маја
2022. године

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за
запошљавање и општина Владичин Хан:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза
исплаћује средства у укупном месечном износу од:
– 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ,
– 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и
240 ЕСПБ;
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Испостави Владичин Хан или преузети са
сајта www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у надлежној организационој
јединици Националне службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине Владичин Хан, www.vladicinhan.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и сајту општине Владичин Хан, до утрошка расположивих средстава
издвојених 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.
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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 и
113/17 – др. закон, 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), 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), и чл. 42 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 0800-1016/2022 од 27.04.2022. године,закљученог између Националне службе за
запошљавање / Филијала Врање и Општине Владичин Хан, дана 13. маја
2022. године

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2022. ГОДИНИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова
за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН

Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа.
У стручну праксу се укључују незапослена лица пријављена на територији општине Владичин Хан, која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација
или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за
полагање приправничког или стручног испита, за преостали период
потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног
испита.
Стручна пракса спроводи се у складу са законом, односно у складу
са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.
Уколико се стручна пракса спроводи у складу са законом, Национална
служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) може
да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се стручна пракса спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира
у трајању:
– до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
– до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
– до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240
ЕСПБ.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање / Филијала
Врање / Испостава Владичин Хан (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, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
18.05.2022. | Број 987 |
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Јавни позиви

Захтев са бизнис планом подноси се Националној служби / Филијала
Врање / Испостава Владичин Хан, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе, преузети са сајта Националне службе – www.nsz.
gov.rs или сајта Општине www.vladicinhan.org.rs.

Информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе Филијала Врање / Испостава Владичин Хан или на сајту
www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту Општине Владичин Хан
www.vladicinhan.org.rs.

Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту општине
Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе и званичном сајту општине Владичин Хан до утрошка расположивих
средстава, а најкасније до 31.08.2022. године.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе, као и на сајту општине Владичин Хан, а последњи рок за подношење
захтева са бизнис планом је 30.06.2022. 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.
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, 113/17-др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. године за споровђење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл.гласник РС”, бр.30/21),
чл. 30, 35 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), Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-0000631/2022-24 од 30.03.2022.године, Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за
2022. годину бр. 0800-101-6/2022 од 27.04.2022. год. закљученог између
Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Владичин Хан, дана 13. маја 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање / Филијала Врање / Испостава Владичин Хан (у даљем
тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година живота; жене; вишкови запослених; лица без квалификација и нискоквалификовани; особе са инвалидитетом; Роми; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; дугорочно незапослени (на
евиденцији дуже од 12 месециа а посебно незапослена лица која траже
посао дуже од 18 месеци); млади до 30 година који су имали / имају статус детета без родитељског старања; жртве породичног насиља и старији од 40 година.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
– 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној
служби/Филијала Врање/Испостава Владичин Хан, непосредно,путем
поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може
добити у надлежној организационој јединици Национaлне службе,
преузети са сајтa Националне службе www.nsz.gov.rs или сајта Општине
Владичин Хан www.vladicinhan.org.rs.
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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.
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 и
113/17 – др. закон, 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), 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), и чл. 42 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), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 30.03.2022.
године, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022. годину бр. 0800-1015/2022 од 21.04.2022. године, закљученог између Националне службе за
запошљавање / Филијала Врање и Општине Босилеград, дана 13.маја
2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање / Филијала
Врање / Испостава Босилеград (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, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, односно боравишта,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети
са сајта Националне службе – www.nsz.gov.rs или сајта Општине www.
bosilegrad.org.
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се добити у надлежној организационој јединици Националне
службе / Испостава Босилеград или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на
сајту Општине Босилеград www.bosilegrad.org.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и сајту Општине Босилеград, а последњи рок за подношење захтева са
бизнис планом је 30.06.2022. године.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви

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.
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, 113/17-др. закон и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3. Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021.
до 2023. године за споровђење Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл.гласник РС”, бр.30/21),
чл. 30, 35 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), Одлуке о учешћу у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања у 2022. години министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-0000631/2022-24 од 30.03.2022.године, Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за
2022. годину бр. 0800-101-5/2022 од 21.04.2022. год. закљученог између
Националне службе за запошљавање / Филијала Врање и Општине Босилеград, дана 13. маја 2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих ( у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања
незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање / Филијала Врање / Испостава Босилеград (у даљем тексту:
Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости, без обзира на стручну спрему, млади у домском
смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година; вишкови запослених; Роми; особе са инвалидитетом;
радно способни корисници новчане социјалне помоћи; дугорочно незапослени; жртве породичног насиља и жене.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
• 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе Филијала Врање / Испостава
Босилеград, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици
Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs или преузети
на сајту Општине Босилеград www.bosilegrad.org
Информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане
могу се добити у надлежној организационој јединици Националне службе
или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на званичном сајту Општине Босилеград www.bosilegrad.org.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе
и званичном сајту општине Босилеград до утрошка расположивих средстава, 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

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), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 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) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између општине
Пријепоље и НСЗ – Филијале Пријепоље за 2022. годину број 3507-1012/2022 од 18.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се
воде на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијале
Пријепоље (Општина Пријепоље) (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, односно 330.000,00 динара за незапослене
особе са инвалидитетом, 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијале
Пријепоље – (општине Пријепоље),
– 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 подноси се у организационој јединици Национaлне службе Филијале Пријепоље, према месту пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште или електронске поште pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs , на прописаном обрасцу
који се може добити у организационој јединици Национaлне службе Филијале Пријепоље или преузети са сајта Националне службе
– www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу
се добити у организационој јединици Филијале Пријепоље Националне службе, телефон: 033-719-011 и 033-719-038 или на сајту
www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана 16.05.2022. године, а последњи рок за
подношење захтева са бизнис планом је 15.06.2022. 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.
18.05.2022. | Број 987 |
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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17
– др. закон 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), Акционог плана за период од 2021. до 2023.
годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за
период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21), чл. 30, 35 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) и чланa 4. Споразума о регулисању међусобних
права и обавеза у реализацији мера или програма АПЗ-а између Општине
Пријепоље и НСЗ – Филијале Пријепоље за 2022. годину број 3507-1012/2022 од 18.04.2022. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (у даљем тексту: субвенција) одобрава се послодавцима који
припадају приватном сектору, у једнократном износу, са седиштем или
организационом јединицом на територији општине Пријепоље, ради
запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне
службе за запошљавање Филијале Пријепоље (у даљем тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:
– млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања,
млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама;
– старији од 50 година;
– Роми;
– особе са инвалидитетом;
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
– незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12
месеци;
– жртве породичног насиља.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту рада лица, а у складу
са важећом уредбом Владе Републике Србије, и износи:
– 200.000,00 динара по лицу, односно 240.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи;
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у првој и другој групи ЈЛС;
– 225.000,00 динара по лицу, односно 270.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама и жртве породичног насиља, у трећој групи ЈЛС;
– 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља, у четвртој групи ЈЛС и
девастираним подручјима.
Захтев са бизнис планом подноси се, надлежној организационој јединици
Национaлне службе Филијале Пријепоље, према месту рада, непосредно
или путем поште или електронске поште pisarnica.prijepolje@nsz.gov.rs ,
на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици
Национaлне службе Филијале Пријепоље или преузети на сајту www.
nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији, могу се добити у организационој јединици Националне службе Филијале Пријепоље,
телефон: 033-719-011 или на сајту www.nsz.gov.rs.

На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Ивањица за
период од 2021. до 2023. године и закљученог Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2022. годину између Националне службе за
запошљавање и Општине Ивањица од 28.04.2022. године,

ОПШТИНА ИВАЊИЦА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2022. ГОДИНИ
Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица из категорије
теже запошљивих и незапослени у стању социјане потребе, реализују
се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених са
територије општине Ивањица који су пријављени на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијале Чачак, Испоставе Ивањица,
као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи
послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног
конкурса.
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у
складу са расположивим финансијским средствима.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
– социјалне заштите и хуманитарног рада,
– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
– одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови на којима се ангажују искључиво особе са инвалидитетом,
могу се организовати у свим областима укључујући и област културе. На
јавним радовима за особе са инвалидитетом ангажују се најмање 3 незапослене особе са инвалидитетом.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова
користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу;
• накнаду трошкова обуке.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе; јавне установе и јавна предузећа; привредна
друштва; предузетници; задруге и удружења која имају статус правног
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне
регистре.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се Национaлној служби за
запошљавање-Филијали Чачак, Испостави Ивањица, ул. Вукадина Стојановића 6, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу.

Јавни позив је отворен од дана објављивања 16.05.2022. године до
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31.05.2022. године.

Информације о јавном конкурсу као и образац пријаве, могу се добити
у Националној служби за запошљавање – Испостави Ивањица, или на
сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и сајту Општине Ивањица www.
ivanjica.gov.rs.

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.

Јавни конкурс траје од 16.05.2022. године када је објављен на сајту
Националне службе за запошљавање, сајту Општине Ивањица и огласним таблама Националне службе – Испоставе у Ивањици и Општине
Ивањица, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.06.2022. године.
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Јавни позиви

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.
На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Ивањица за
период од 2021. до 2023. године и закљученог Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања за 2022.годину између Националне службе за
запошљавање и Општине Ивањица од 28.04.2022. године,

ОПШТИНА ИВАЊИЦА
И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2022. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту:субвенција) намењена
је незапосленима са територије општине Ивањица који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијале Чачак, Испоставе
Ивањица (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку
за развој предузетништва.
Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара,
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, 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 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, односно 330.000,00 динара у случају
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под
условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе,
– 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,
– 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 Националној
служби за запошљавање-Филијали Чачак, Испостави Ивањица, Ул. Вукадина Стојановића бр. 6, непосредно, путем поште или електронским
путем на прописаном обрасцу.
Информација о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане,
као и образац захтева са бизнис планом могу се добити у Националној
служби за запошљавање–Испостави Ивањица, на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs, на сајту Општине Ивањица www.
ivanjica.gov.rs
Јавни позив је отворен од 16.05.2022. када је објављен на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Општине Ивањица, као и на огласним таблама Националне службе за запошљавање-Испоставе Ивањица
и Општине Ивањица, а последњи рок за подношење захтева са бизнис
планом је 15.06.2022.
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

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
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 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: 112709/2022 од 31. јануара 2022. године и број:
112-1724/2022 од 28. фебруара 2022. године,
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове припреме
извршења буџета, разврстано у
звање саветник
Сектор за финансије, Одељење за
извршење програмског буџета
1 извршилац

Опис послова: Контролише основаност свих
плаћања и усклађеност са Финансијским планом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и његовим изменама и допунама и осталим актима које доноси министар,
а односе се на распоред средстава; припрема, обрађује и реализује сва плаћања из других (осталих) извора финансирања; врши
суштинску и формалну проверу исправности
документације за коју врши плаћање; врши
послове девизног платног промета везано за
конверзију и девизна плаћања и ради у апликацији ДЕПП Управе за трезор; врши обрачун и плаћања накнада постављеним лицима
и других примања запослених у Министарству; попуњава и доставља обрасце надлежним органима у прописаним роковима; врши
финансијско материјалне послове везане за
реализацију осталих програмских и пројектних активности Министарства; Врши проверу
основаности плаћања текућег и капиталног
одржавања зграда и опреме установа образовања; сарађује са Управом за трезор, Народном банком Србије, ПИО фондом и Пореском
управом; обавља послове у рачуноводственом софтверу и апликацији Управе за трезор,
врши стручну обраду предмета и представки из ове области; обавља друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: Високо образовање из научне
области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
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на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

професионални углед, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и
испит за просветног саветника, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац, Саве Ковачевића
бр. 7.

3. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

Одељење за координацију рада
школских управа, Школска управа
Крагујевац
1 извршилац
Опис послова: Остварује непосредан увид у
рад установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује
извођењу наставе, испита и других облика
образовно васпитног рада; пружа помоћ и
подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања;
саветује и пружа стручну помоћ наставнику,
васпитачу и стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда
постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и установи;
предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у
обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе
на основу утврђених стандарда, остваривање
развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног
сарадника; поступа по представкама грађана
и установа; сарађује са градском, општинском
и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања;
прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања
и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и
финансијске политике; обједињава и обрађује
податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема
анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података
у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: Високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља Уметности 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 стручни
испит у области образовања, односно лиценца
за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен

Одељење за координацију рада
школских управа, Школска управа
Краљево
1 извршилац
Опис послова: Остварује непосредан увид у
рад установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује
извођењу наставе, испита и других облика
образовно васпитног рада; пружа помоћ и
подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања;
саветује и пружа стручну помоћ наставнику,
васпитачу и стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда
постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и установи;
предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у
обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе
на основу утврђених стандарда, остваривање
развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног
сарадника; поступа по представкама грађана
и установа; сарађује са градском, општинском
и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања;
прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања
и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и
финансијске политике; обједињава и обрађује
податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема
анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података
у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: Високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља Уметности 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 стручни
испит у области образовања, односно лиценца
за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остваре-
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не резултате у развоју образовања и стечен
професионални углед, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и
испит за просветног саветника, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића
бр. 3.

4. Радно место просветног
саветника, разврстано у звање
саветник

Одељење за координацију рада
школских управа, Школска управа
Лесковац
1 извршилац
Опис послова: Остварује непосредан увид у
рад установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује
извођењу наставе, испита и других облика
образовно васпитног рада; пружа помоћ и
подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања;
саветује и пружа стручну помоћ наставнику,
васпитачу и стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада
и рада установе и остваривања стандарда
постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ
установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и установи;
предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у
обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе
на основу утврђених стандарда, остваривање
развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног
сарадника; поступа по представкама грађана
и установа; сарађује са градском, општинском
и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова застицање звања;
прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања
и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и
финансијске политике; обједињава и обрађује
податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема
анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података
у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: Високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или
образовно-уметничког поља Уметности 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 стручни
испит у области образовања, односно лиценца
за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приБесплатна публикација о запошљавању

ручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен
професионални углед, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања, положен државни стручни испит и
испит за просветног саветника, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лесковац, Благоја Николића
бр.1.
III Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак се спроводи
из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних
компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује
у провери следеће компетенције у истој или
наредној фази изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста
(писано),
• дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да
уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу * Рад на рачунару), достави
и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може
потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних
компетенција: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за
област рада финансијко-материјални посло-

ви (буџетски систем РС, извршавање буџета,
релевантни софтвери) провераваће се путем
симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама) провераваће се путем симулације
(усмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања) провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за
област рада стручно-педагошки надзор над
радом предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора
и установе) провераваће се путем симулације
(писано).
– Посебна функционална компетенција за
област рада спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа, школа
и школа са домом ученика (методологија и
прописи који се односе на самовредновање
рада) провераваће се путем симулације
(писано).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о
вредновању квалитета рада установе, Правилник о стручно-педагошком надзору, Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача
и стручних сарадника) провераваће се путем
симулације (писано).
За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за
област рада стручно-педагошки надзор над
радом предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора
и установе) провераваће се путем симулације
(писано).
– Посебна функционална компетенција за
област рада спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа, школа
и школа са домом ученика (методологија и
прописи који се односе на самовредновање
рада) провераваће се путем симулације
(писано).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о
вредновању квалитета рада установе, Правилник о стручно-педагошком надзору, Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача
и стручних сарадника) провераваће се путем
симулације (писано).
За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за
област рада стручно-педагошки надзор
над радом предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија
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стручно-педагошког надзора над радом
наставника, васпитача, стручног сарадника,
директора и установе) провераваће се путем
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за
област рада спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија и прописи
који се односе на самовредновање рада) провераваће се путем симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о
вредновању квалитета рада установе, Правилник о стручно-педагошком надзору, Правилник о сталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника, васпитача
и стручних сарадника) провераваће се путем
симулације (писано).
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javnipozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackihradnih-mesta-u-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција
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 психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном 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 Конкурсном комисијом (усмено).
IV Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства просвете, науке и технолошког развоја или у штампаној верзији
на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26,
Београд. Приликом предаје пријаве на јавни
конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три
дана од дана пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави
назначио за доставу обавештења.
Напомена: Пример правилно попуњеног
обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://
kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку
„Образац пријаве”.
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању
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огласа Националне службе за запошљавање –
листу „Послови”.
VI Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр. 22-26, 11000
Београд, или предају непосредно на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр. 22-26, Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање
обавештења о јавном конкурсу: Драгица
Милошевић, телефон: 011/363-1256 и Ивана
Мутавџић, телефон: 011/3610-287.
VIII Општи услови за запослење: држа
вљанство 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.
IX Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; 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; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други
акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног саветника (само
за радна места под редним бројем 2, 3 и 4);
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника (само за радна места под редним бројем 2, 3 и 4); доказ
о објављеном стручном раду у међународним
или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобреном уџбенику,
приручнику или другом наставном средству у
оригиналу или овереној фотокопији или штампани примерак доказа који је објављен у електронској форми са назнаком о линку са кога
се стручни рад, уџбеник, приручник или друго
наставно средство може преузети и доказ о
оствареним резултатима у развоју образовања
и стеченом професионалном угледу (награде,
признања, препоруке и др.) у оригиналу или
овереној фотокопији (само за радно место под
редним бројем 2, 3 и 4).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
оригинал или оверену фотокопију решења
о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решења да је
државни службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника

(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној
дужности, у складу са законом, врши увид у
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став
3); да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити
сама (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 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 достављају на
адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000
Београд.
XII Трајање радног односа: За сва радна
места радни однос се заснива на неодређено
време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: са учесницима конкурса чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев
од 9. јуна 2022. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција
и понашајних компетенција ће се обавити у
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просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у
просторијама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Београд, Немањина бр.
22-26.

Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:
112-582/2021 од 27. јануара 2021. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

Учесници конкурса који успешно прођу 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.

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство за бригу о породици и
демографију, Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

Напомене:

II Радна места која се попуњавају:

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.
Положен државни стручни испит није услов
нити предност за заснивање радног односа.
Положен испит за просветног саветника није
услов нити предност за заснивање радног
односа.
Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном
раду. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за просветног
саветника примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар просвете, науке и
технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници
Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли,
web страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ЗА БРИГУ О
ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07,
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, брoj 2/19 и 67/21) и
Бесплатна публикација о запошљавању

1. Радно место за послове
прикупљања и анализе података у
вези наталитета и репродуктивног
здравља становништва, у звању
млађи саветник

Сектор за популациону политику,
политику наталитета и репродуктивног
здравља
2 извршиоца
Опис послова: Учествује у праћењу спровођења мера политике наталитета и изради
и спровођењу подстицајних мера; учествује
у праћењу спровођења мера на усклађивању
рада и родитељства; учествује у организацији
промоције здравих стилова живота и у организацији промоције репродуктивног здравља
адолесцената; учествује у вршењу послова
усмерених на подизање свести и едукацију
грађана о важности ревитализације становништва; учествује у изради планова и програма и аналитичких извештаја из делокруга
Групе; сарађује са органима државне управе,
јединицама локалне самоуправе, научним и
стручним установама, организацијама цивилног друштва и осталим субјектима везано за
делокруг Групе; учествује у припреми података из делокруга Групе у сврху информирања
јавности; прати примену конвенција које се
односе на планирање породице; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна
година радног искуства у струци или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за обављање послова
радног места.

2. Радно место за подршку
материјално-финансијским и
рачуноводственим пословима, у
звању млађи саветник

Група за финансијске и рачуноводствене
послове и послове набавки,
Секретаријат министарства
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми решења
о распореду средстава у складу са прописима
којима је регулисана област буџета; припрема
документацију и обрађује податаке за обрачун зараде запосленима, накнаде запосленима

за долазак и одлазак са рада; припрема документацију и учествује у обрачуну социјалних
давања запосленима (отпремнине, породиљског боловања, боловања, солидарне помоћи),
јубиларних награда, накнада за одвојен живот
од породице, обрачуну путних трошкова за
службена путовања у земљи и иностранству,
накнада за употребу сопственог возила; учествује у припреми месечног плана извршења
буџета и изради завршног рачуна Министарства; учествује у састављању периодичних
и годишњих извештаја; води књигу улазних
фактура; врши књижење обавеза, расхода,
прихода, инвестиција и средстава из свих
извора; уноси податке и промене података у
помоћним књигама Министарства; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економских 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 године радног
искуства у струци или најмање пет година
радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Руководилац Групе за политику
наталитета и репродуктивног
здравља, у звању самостални
саветник

Сектор за популациону политику,
политику наталитета и репродуктивног
здравља
1 извршилац
Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад државних службеника у Групи и
врши најсложеније послове из делокруга Групе; координира поступак припреме и израде стратешких докумената, нацрта закона и
других предлога прописа из области политике наталитета и репродуктивног здравља;
прати спровођење мера политике наталитета; израђује и спроводи подстицајне мере;
израђује планове и програме из делокруга
Групе; учествује у раду стручних радних скупова на националном и међународном нивоу;
прати спровођење мера на усклађивању рада
и родитељства; организује промоцију здравих
стилова живота и репродуктивног здравља
адолесцената; врши послове усмерене на
подизање свести и едукацију грађана о важности ревитализације становништва; припрема податке из делокруга Групе у сврху информирања јавности; обавља и друге послове по
налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година
радног искуства у струци; положен државни
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стручни испит; као и потребне компетенције
за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима
при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места
и избор кандидата се врши на основу провере
компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера
општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју
са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат који
испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
1. организација и рад државних органа РС –
провераваће се путем теста (писано);
2. дигитална писменост – провераваће се
решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација – провераваће се
путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовање 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.
Посебне функционалне 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:
Посебне функционалне компетенције које се
проверавају у изборном поступку за радно
место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за
област рада – студијско-аналитички послови
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(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем писане
симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о финансијској подршци породици са
децом) – провераваће се путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) –
провераваће се путем писане симулације.
Посебне функционалне компетенције
које се проверавају у изборном поступку
за радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за
област рада – студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем писане
симулације.
– Посебна функционална компетенција за
област рада – финансијско-материјални
послови (извршење буџета) – провераваће се
путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о платном промету) –
провераваће се путем писане симулације.
Посебне функционалне компетенције
које се проверавају у изборном поступку
за радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за
област рада – студијско-аналитички послови
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) – провераваће се путем писане
симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности и организације органа
(Закон о финансијској подршци породици са
децом) – провераваће се путем писане симулације.
– Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) –
провераваће се путем писане симулације.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Министарства за бригу о породици и демографију www.minbpd.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за
извршилачка радна места под редним
бројевима 1 и 2: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) – провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
Провера понашајних компетенција за
извршилачко радно место под редним бројем 3: Понашајне компетенције

(управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност, интегритет и управљање људским ресурсима) – 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: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу: Министарство за бригу
о породици и демографију, Булевар Михајла
Пупина 2, 11070 Београд или се подносе непосредно на писарници Палате „Србија”, Булевар Михајла Пупина 2, Београд са назнаком
„За јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Светислав Ђурђевић, тел.
011/311-54-21 од 9.00 до 13.00 часова.
VI Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за
подношење пријава је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за бригу о породици
и демографију или у штампаној верзији на
писарници Палате „Србија” Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и који је саставни део Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државном органу („Службени гласник РС”
бр. 2/19 и 67/21).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
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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).

XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,
изборни поступак ће се спровести почев од
1. јуна 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на број телефона или
електронску адресу које су навели у својим
пријавама.

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-1737/2022 од 28. фебруара 2022. године, 51 број: 112-2695/2022 од 29. марта 2022.
године и 51 број: 112-3461/2022 од 28. априла
2022. године оглашава

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.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом обавиће се у Служби
за управљање кадровима, у Палати „Србија”
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
(источно крило). 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 имејл
адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16)
прописано је, између осталог, да су органи у
обавези да по службеној дужности, када је то
непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке
о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да
учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да
се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5)
пет радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу
Министарства за бригу о породици и демографију.
XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ
ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА

Радна места којe се попуњавају:
II У СПЕЦИЈАЛНОЈ ЗАТВОРСКОЈ БОЛНИЦИ У БЕОГРАДУ

1. Лекар специјалиста
неуропсихијатар или психијатар у
Групи „В”

у Одсеку за спровођење мере обавезног
психијатријског лечења и чувања
у здравственој установи у Служби
за здравствену заштиту, у звању
самостални саветник – 2 извршиоца
Услови: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на академским интегрисаним, специјалистичким студијама у обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова,
односно на основним студијама у трајању
од најмање пет година, положен државни
стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштите, положен специјалистички испит из неуропсихијатрије или
психијатрије и најмање пет година радног
искуства на истим или одговарајућим пословима, 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. Послови финансијског
рачуноводства

у Одсеку за материјално-финансијске
послове у Служби за опште послове, у
звању млађи саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области економских 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 и најмање
једну годину радног искуства у струци или
најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном
18.05.2022. | Број 987 |
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поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Лекар опште медицине

у Одсеку за лечење соматских болести
лица лишених слободе са дијагностиком
у Служби за здравствену заштиту, у
звању саветник
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне области Медицинске науке на академским
интегрисаним студијама у обиму од најмање
360 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.

4. Канцеларијски послови

у Одсеку за правно административне
послове у Служби за опште послове, у
звању референт
1 извршилац
Услови: Завршена средња школа, 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: Београд, ул. Бачванска бр. 14.
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,
мејл 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;
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– 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. 2 и 4;
– оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту или
стручном испиту у области здравствене заштите – за радна места под редним бр. 1 и 3;
(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);
– доказ о положеном специјалистичком испиту
из неуропсихијатрије или психијатрије у оригиналу или овереној фотокопији – за радно
место под р.бр.1;
– 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 орга-

на, 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 пријаве 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
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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 Лице задужено 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.
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.
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Љ Е В О
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У КРАЉЕВУ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у којем се радно место попуњава: Основно јавно тужилаштво у Краљеву,
36000 Краљево, Пљакина број 4.
II Радна места која се попуњавају:

А) Секретар тужилаштва са звањем
самостални саветник
Опис послова: Помаже јавном тужиоцу у
вршењу послова управе у Тужилаштву, учествује у изради Правилника и других аката
Тужилаштва, прима странке, прима захтеве
за изузеће заменика јавног тужиоца, израђује
нацрте одлука по поднетим кривичним пријавама, извештајима и захтевима, води персоналну евиденцију запослених, обавља послове
који се односе на рад и радне односе, прима
притужбе странака, реферише стање у истим
и припрема нацрте одлука, организује и прати
рад тужилачког особља у писарници, руководи
радом дактилобироа, води евиденцију одсуствовања, боловања и коришћења годишњих
одмора, води послове везане за безбедност и
заштиту здравља запослених, учествује у састављању статистичких и других извештаја, по
налогу јавног тужиоца или самостално обавља
и друге послове у којима се стваралачки или
применом нових метода у раду битно утиче на
остваривање циљева рада управе, у одлучивању је ограничен општим усмерењима, налозима и упутствима јавног тужиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит
и најмање две године радног искуства након
положеног правосудног испита и потребне
компетенције за ово радно место.

Б) Тужилачки помоћник са звањем
тужилачки сарадник, које се
уподобљава звању саветник
3 извршиоца

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и
заменицима јавног тужиоца у раду, прати јавнотужилачку и судску праксу, израђује нацрте оптужних аката и других одлука, узима на
записник кривичне пријаве и изјаве од грађана, обавља и друге послове прописане законом и другим актима под надзором и по упутствима јавног тужиоца или заменика јавног
тужиоца.
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 (четири) године или специјалистичким студијама на факултету и положен правосудни
испит и потребне компетенције за ово радно
место.

В) Уписничар са звањем референт
Опис послова: Води уписнике, прима писмена, оснива предмете, врши попис списа, улаже
писмена у омот списа, уводи предмете у уписнике, обележава номенклатурне знакове на
омоту списа предмета, води регистар уписника, ставља у архиву коначно решене предмете, сачињава годишње и повремене извештаје
о раду и друге статистичке извештаје, доставља тужилачка писмена, води роковник
предмета, попуњава статистичке упитнике,
води одговарајуће доставне књиге и књиге
експедиције, обавља и друге послове по налогу управника писарнице.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера у трајању од
четири године, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно
место.
III Фазе изборног поступка: Изборни
поступак се спроводи из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фаза у
којој се спроводи интервју са Комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: Свим кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају
опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити путем
писаног теста),
– дигитална писменост (провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом
у доказ – сертификат о познавању рада на
рачунару);
– пословна комуникација (провера ће се
вршити писаном симулацијом).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компентенције дигитална писменост, ако кандитат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о познавању рада на рачунару и жели да на
основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару”)
достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији. Комисија ће на основу
приложеног доказа донети одлуку да ли може
или не може да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Основног јавног тужилаштва у
Краљеву https: //kv.os.jt.rs.
2. Провера посебних функционалних
компетенција: Након сачињавања извештаја
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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:
– Секретар тужилаштва са звањем самостални саветник:
1) Познавање прописа релевантних за управу
у јавном тужилаштву: Закон о јавном тужилаштву, Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима
(провера ће се вршити писаним путем – тестом и усменим путем).
2) Познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност јавног
тужилаштва: Кривични законик, Законик о
кривичном поступку и Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица (провера ће се
вршити писаним путем – тестом и усменим
путем).
3) Поседовање знања и вештина за израду
нацрта јавнотужилачких одлука и других аката: Вештина израде нацрта сложене јавнотужилачке одлуке и излагања правних ставова
(провера ће се вршити писаним путем израдом јавнотужилачке одлуке и усменим путем
– разговором са кандидатима).
4) Управљање преткривичним поступком и
вештина заступања на главном претресу у
кривичном и другим поступцима пред надлежним судом (провера ће се вршити усменим
путем – разговором са кандидатима).
Тужилачки помоћник са звањем тужилачки сарадник, које се уподобљава
звању саветник:
1) Познавање прописа релевантних за управу
у јавном тужилаштву: Закон о јавном тужилаштву, Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима
(провера ће се вршити писаним путем – тестом и усменим путем).
2) Познавање материјалних и процесних
прописа релевантних за надлежност јавног
тужилаштва: Кривични законик, Законик о
кривичном поступку и Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица (провера ће се
вршити писаним путем – тестом и усменим
путем).
3) Поседовање знања и вештина за израду
нацрта јавнотужилачких одлука и других аката: Вештина израде нацрта јавнотужилачке
одлуке и излагања правних ставова (провера
ће се вршити писаним путем израдом јавнотужилачке одлуке и усменим путем – разговором са кандидатима).
4) Управљање преткривичним поступком и
вештина заступања на главном претресу у
кривичном и другим поступцима пред надлежним судом (провера ће се вршити усменим
путем – разговором са кандидатима).
Уписничар са звањем референт:
1) Познавање прописа релевантних за радно
место уписничар: Правилник о управи у јавним тужилаштвима и Закон о државним службеницима (провера ће се вршити писаним
путем – тестом и усменим путем).
2) Познавање канцеларијског пословања (провера ће се вршити усменим путем).
3) Поседовање знања и вештина потребних
за рад на пословима – софтверу за упра-
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вљање предметима, вештина вођења уписника, регистра уписника, архиве предмета и
сачињавања извештаја о раду и статистичких
извештаја (провера ће се вршити усменим
путем).
3. Провера понашајних компентенција:
Понашајне компентенције су: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата рада; оријентација ка
учењу и променама; изградња и одржавање
професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет (проверу ће вршити доктор
специјалиста неуропсихијатрије на основу
интервјуа базираног на компетенцијама).
4. Интервју са Комисијом и вредновање
кандитата: Процена мотивације за рад на
свим радним местима и прихватање вредности
државних органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
IV Место рада: Основно јавно тужилаштво у
Краљеву, Пљакина 4.
V Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
VI Општи услови за запослење: Да је учесник конкурса држављанин Републике Србије;
да је учесник пунолетан; да има прописану
стручну спрему и да испуњава услове одређене законом и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места
наведене у тачки II; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа; да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци (члан
45 став 1 Закона о државним службеницима).
VII Образац пријаве на конкурс и докази
који се прилажу: Пријава за јавни конкурс
подноси се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Краљеву https: //kv.os.jt.rs или
у штампаној верзији у писарници тужилаштва,
Улица Пљакина број 4, приземље зграде Основног суда у Краљеву. Образац пријаве мора
бити својеручно потписан. Образац пријаве
на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне
податке, адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге
испите подносиоца пријаве који су услов за
заснивање радног односа, податак о знању
рада на рачунару, податак о знању страног
језика, додатне едукације, радно искуство,
посебне услове, добровољно дату изјаву о
припадности националној мањини, посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним
поступцима у државним органима. Пријава на
јавни конкурс се може поднети путем поште
или непосредно на адресу: Основно јавно
тужилаштво у Краљеву, Улица Пљакина број
4, 36000 Краљево. Приликом пријема пријаве
на јавни конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен додељеној шифри у року од три дана
од дана пријема пријаве на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Датум и место провера компетенција учесника конкурса у изборном
поступку: Са учесницима конкурса чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљи-

ве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу на основу
података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак о
чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакте (адресе, бројеви телефона, или
е-маил адресе) које су навели у пријави.
Провера свих компетенција обавиће се у
просторијама Основног јавног тужилаштва у
Краљеву, улица Пљакина број 4, приземље и
први спрат зграде Основног суда у Краљеву.
Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка, обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе поступка на контакте (бројеве
телефона или е-маил адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
IX Докази које кандидати прилажу уз
пријаву: Биографија са наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; уверење да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (издаје надлежна полицијска управа,
не старије од 6 месеци); уверење да против
кандидата није покренут кривични поступaк
нити покренута истрага (издато од стране надлежног суда не старије од 6 месеци);
потврда да кандидату раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа (само они
кандидати који су радили у државном органу); оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за радно место; оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту или стручном државном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство); сертификат или други доказ
о познавању рада на рачунару (уколико поседује исте).
Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона
о општем управном поступку прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да кандидат у делу Изјава у
Обрасцу пријаве заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
Наведене доказе кандидат може доставити 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 се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
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(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, односно општинским
управама као поверени послови).
X Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријава за јавни конкрус је 8 (осам)
дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном
издању Националне службе за запошљавање
„Послови”.
XI: Адреса на коју се подноси пријава:
Основно јавно тужилаштво у Краљеву, Улица
Пљакина број 4, 36000 Краљево, у затвореној
коверти са назнаком „За јавни конкурс”.
XII Изборни поступак: Списак кандидата
који испуњавају услове за запослење на радном месту и међу којима се спроводи изборни
поступак, објављује се на интернет презентацији овог тужилаштва, према шифрама њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција
конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетеција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандитатом.
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је: Соња Грковић, уписничар 036/321-793
Напомена:
Сви докази се прилажу на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног тумача.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене закључком Комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од шест месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао јавни тужилац Основног
јавног тужилаштва у Краљеву.
Овај конкурс се објављује на огласној табли, интернет презентацији Основног јавног
тужилаштва у Краљеву https: //kv.os.jt.rs, на
порталу е – управе, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Послови”.
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.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17а

Комунални инспектор
Опис послова: Врши послове инспекцијског надзора на примени прописа из области
комуналних делатности; врши контролу, води
Бесплатна публикација о запошљавању

управни поступак и према утврђеном чињеничном стању издаје налоге и наредбе, доноси решења, закључке и спроводи поступак
извршења донетих решења, стара се о примени прописа о држању животиња и врши контролу услова за држање и заштиту домаћих
животиња на територији општине; врши
контролу спровођења општинских одлука по
питањима из области комуналне делатности,
сарађује са јавним предузећима по свим
питањима која се односе на развој комуналне
делатности на територији општине Врњачка
Бања, као и са другим организацијама којима
је поверено обављање ове делатности у складу са законом и одлукама СО; подноси захтеве
за покретање прекршајног поступка, односно
пријаву за привредни преступ или кривично
дело, уколико оцени да је повредом прописа
из оквира своје надлежности учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело.
Услови: Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља
Друштвено хуманистичких наука из научне
области правне и економске науке, пољу Природно математичке науке и Техничко-технолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, и
образовно научног поља Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
и двопредметне студије на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. Радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).

Повереник за избеглице
Опис послова: Одржава везу између посебних оперативних тела у општини и комесаријата за избеглице. Стара се о усклађеном
деловању свих учесника који раде на прихвату и збрињавању избеглица у општини, остварује сарадњу са начелником округа, стара се о
прикупљању података о збрињавању избеглица у њихова ранија места боравка, стара се
о редовном достављању одговарајућих података о избеглицама Републичком заводу за
статистику, обезбеђује благо-времено обавештавање јавности о збрињавању избеглица,
сарађује са Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама, координира и обавља
сарадњу са Центром за социјални рад. Обавља
послове у вези са пријемом странака и њихових захтева, даје им потребна обавештења и
упутства, прикупља потребну документацију
за остваривање права странака која произилазе из статуса избеглих, прогнаних и привремено расељених лица. За свој рад непосредно
је одговоран начелнику Општинске управе.
Услови: Стручна спрема: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља
Друштвено хуманистичких наука из научне области правне и економске науке, пољу
Природно математичке науке и Техничко-технолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. Радно искуство у струци од најмање три године.
Посебни услови: познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
Општи услови за запослене: 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.
Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: пријава са радном биографијом, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, опригинал или фотокопија извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци, уверење да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом и
доказ о општој здравственој способности.
Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Конкурсна комисија ће
у изборном поступку утврђивати стручну оспособљеност и вештине кандидата који испуњавају услове: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе, вештина комуникације
– усмено.
Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Општинска управа општине Врњачка Бања, Крушевачка 17а
36210 Врњачка Бања, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног
места – комунални инспектор”.
За оглашена радна места радни однос се
заснива на неодређено време. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Лице које
је задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Деса Вукотић, тел. 036/601-256.

ЛОЗНИЦ А
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Карађорђева 2

1) Грађевински инспектор 1
Опис послова: обавља послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које
грађевинску дозволу издаје локална самоуправа (поверени послови) по Закону о планирању и изградњи. У вршењу контроле и
надзора над применама одредаба Закона
о планирању и изградњи проверава да ли:
привредно друштво, односно друго правно
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лице или предузетник, које гради објекат,
односно лице које врши стручни надзор,
односно лица која обављају поједине послове на грађењу објеката испуњавају прописане
услове; је за објекат који се гради, односно
за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења,
односно издато решење из члана 145 Закона о планирању и изградњи; је инвеститор
закључио уговор о грађењу, у складу са овим
Законом; се објекат гради према издатој
грађевинској дозволи и пројекту за извођење,
односно техничкој документацији на основу
које је издато решење из члана 145 Закона;
је градилиште обележено на прописан начин;
извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају
закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; је
извођач радова предузео мере за безбедност
објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине; на објекту
који се гради или је изграђен постоје недостатци који угрожавају безбедност његовог
коришћења и околине; извођач радова води
грађевински дневник, грађевинску књигу и
обезбеђује књигу инспекције на прописани начин; се у току грађења и коришћења
објекта врше прописана осматрања и одржавање објекта; је технички преглед извршен у
складу са Законом и прописима донетим на
основу Закона, ; је за објекат који се користи
издата употребна дозвола; се објекат користи
за намену за коју је издата грађевинска дозвола, односно употребна дозвола, обавља и
друге послове утврђене Законом или прописом донетим на основу Закона. Грађевински
инспектор је овлашћен да: врши надзор над
коришћењем објекта и да предузима мере ако
утврди да се коришћењем објекта доводе у
опасност живот и здравље људи, безбедност
околине, угрожава животна средина и ако се
ненаменским коришћењем утиче на стабилност и сигурност објекта; да уђе без одлуке
суда и у посебни физички део зграде у којем
се изводе радови за које је по овом Закону предвиђен инспекцијски надзор уколико
постоје основи сумње да ће приликом вршења
надзора бити откривена повреда Закона која
захтева предузимање хитних мера ради спречавања опасности по живот и здравље људи,
односно извођење радова који представљају
извршење кривичног дела бесправне градње;
уђе на градилиште и објекте у изградњи, да
тражи исправе у циљу идентификације лица,
да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак градилишта
или објекта, као и да предузима друге радње
везане за инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања. Дужан је да пружа
стручну помоћ у вршењу поверених послова
у области инспекцијског надзора и даје стручна објашњења, да предузима превентивне
мере, укључујући да обавештава субјекат
инспекцијског надзора у вези са обавезама
из прописа, указује субјекту инспекцијског
надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомене
субјекат инспекцијског надзора на потребу
отклањања узрока незаконитости које могу
настати у будућности, као и да непосредно
учествује у вршењу инспекцијског надзора
када је то неопходно. Грађевински инспектор извршава решење о уклањању објекта,
односно његовог дела; сачињава Програм
уклањања објеката и одговара за његово
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извршење; извршење обавља преко привредног друштва, односно другог правног лица
или предузетника, а у складу са Законом, на
терет извршеника. Грађевински инспектор
води: управни поступак по службеној дужности и захтеву странака у складу са одредбама
Закона о општем управном поступку, доносећи одговарајуће акте-решења и закључке;
доноси и спроводи решење о затварању градилишта, по извршеном уклањању објекта,
односно његовог дела, сачињава записник о
уклањању објекта односно његовог дела, који
се доставља и органу надлежном за послове
катастра непокретности, подноси кривичне,
прекршајне и пријаве за привредни преступ
и учествује као сведок у судским поступцима, сарађује са службеницима МУП-а који по
потреби пружају полицијску помоћ ради омогућавања спровођења поступака, сачињава
информације државним органима, поступа по
пријавама и извештава о предузетим мерама,
сарађује са другим инспекцијама. Грађевински инспектор врши контролу и надзор над
применом одредаба Закона о озакоњењу објеката. Води евиденцију о инспекцијском надзору у електронској форми на прописаном
обрасцу. Сачињава годишњи план инспекцијског надзора, израђује дневне, периодичне
и годишње извештаје о раду. Обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
Услови: високо образовање из научне
области техничко-технолошких наука (архитектонске или грађевинске струке), стечено
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно дипломирани инж. архитектуре или
дипломирани грађевински инж. са стеченим
образовањем на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање једна година
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора,
познавање рада на рачунару. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку. Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне
оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона
о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”,
број 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018),
Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник
РС”, број 96/2015, 83/2018 и 81/2020 – одлука
УС) и Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/2009, 81/2009, 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019
– др. закон, 9/2020 и 52/2021)

2) Порески инспектор за послове
контроле 1
Опис послова: обавља сложене послове у
вези утврђивања и контроле изворних локалних јавних прихода из надлежности одсека
тј. израђује нацрте решења о утврђивању
изворних локалних јавних прихода, проверава пореску пријаву да ли је исправно,
потпуно и тачно попуњена, разматра право
на пореско ослобођење пореског обвезника, врши проверу и утврђивање законитости

и правилности испуњавања пореских обавеза, учествује у припреми годишњег плана контроле, припрема пореску контролу
према добијеном налогу, обавља контролу
укључујући и путовање до места где се врши
контрола, сачињава записник, разматра примедбе на записник, сачињава допунски записних о контоли и додатак записника о контроли, одлучује о мерама и самостално израђује
нацрте пореских аката према надзираном
органу због непоступања по налогу из записника, израђује извештаје у вези утврђивања
и контроле изворних локалних јавних прихода. У складу са позитивним законским прописима и градским одлукама обавља и друге
послове пружања пореских услуга и послове
пореске контроле прописане законом којим је
уређен порески поступак. Иницира покретање
порескопрекршајног поступка. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења.
Услови: високо образовање из научне
области економских или правних наука стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености
усменим разговором са учесницима огласа,
провером знања из Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016
и 95/2018 – аутентично тумачење) Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, број 80/2002, 84/2002,
– испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004,
61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др.
закон, 63/2006 – испр.др.закона, 61/2007,
20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010,
101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013,
108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016,
30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020), Закона
о порезу на имовину („Сл. гласник РС”, број
26/2001, „Сл. лист СРЈ”, број 42/2002 – одлука
СУС и („Сл. гласник РС”, број 80/2002, 80/2002
– др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др. закон, 95/2018,
99/2018 – одлука УС, 86/2019, 144/2020 и
118/2021), Закона о инспекцијском надзору
(„Сл. гласник РС”, број 36/2015, 44/2018 –
др. закон и 95/2018), Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн.,
95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016,
91/2016 – усклађени дин. изн., 104/216 – др.
закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. 89/2018
– усклађени дин. изн., 95/2018 – др. закон,
86/2019 – усклађени дин. изн., 126/2020 –
усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин.
изн.и 111/2021 – др. закон), Закон о накна-
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ди за коришћење јавних добара („Сл. гласник
РС”, број 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн. 156/2020 – усклађени дин. изн. и
15/2021 – усклађени дин. изн.).

3) Порески инспектор за послове
контроле 2
2 извршиоца

Опис послова: обавља мање сложене послове у вези утврђивања и контроле изворних
локалних јавних прихода из надлежности
одсека тј. израђује нацрте решења о утврђивању изворних локалних јавних прихода, проверава пореску пријаву да ли је исправно,
потпуно и тачно попуњена, разматра право
на пореско ослобођење пореског обвезника, врши проверу и утврђивање законитости
и правилности испуњавања пореских обавеза, учествује у припреми годишњег плана контроле, припрема пореску контролу
према добијеном налогу, обавља контролу
укључујући и путовање до места где се врши
контрола, сачињава записник, разматра примедбе на записник, сачињава допунски записних о контоли и додатак записника о контроли, одлучује о мерама и самостално израђује
нацрте пореских аката према надзираном
органу због непоступања по налогу из записника, израђује извештаје у вези утврђивања
и контроле изворних локалних јавних прихода. У складу са позитивним законским прописима и градским одлукама обавља и друге
послове пружања пореских услуга и послове
пореске контроле прописане законом којим је
уређен порески поступак. Иницира покретање
порескопрекршајног поступка. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења.
Услови: високо образовање из научне
области економских или правних наука стечено на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
дипломирани економиста или дипломирани
правник са стеченим образовањем на основним студијама од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање једна година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, познавање рада на рачунару.
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености
усменим разговором са учесницима огласа,
провером знања из Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016
и 95/2018 – аутентично тумачење) Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, број 80/2002,
84/2002, – испр., 23/2003 – испр., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон,
62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон,
53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012,
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014,
91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015,
15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019
и 144/2020), Закона о порезу на имовину („Сл.
гласник РС”, број 26/2001, „ Сл. лист СРЈ”, број
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42/2002 – одлука СУС и („Сл. гласник РС”,
број 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012 – одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др.
закон, 95/2018, 99/2018 – одлука УС, 86/2019,
144/2020 и 118/2021), Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС”, број 36/2015,
44/2018 – др. закон и 95/2018), Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС”, број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 –
усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени
дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин.
изн., 104/216 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. 89/2018 – усклађни дин. изн.,
95/2018 – др. закон, 86/2019 – усклађени дин.
изн., 126/2020 – усклађени дин. изн., 99/2021
– усклађени дин. изн.и 111/2021 – др. закон),
Закон о накнади за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, број 95/2018, 49/2019,
86/2019 – усклађени дин. изн. 156/2020 –
усклађени дин. изн. и 15/2021 – усклађени
дин. изн.)

4) Књиговођа за послове месних
заједница
Опис послова: врши књижење пословних
промена у главној и помоћним књигама, књижи контирану документацију, води аналитичке
и синтетичке евиденције и врши њихово усаглашавање (добављачи, купци, аванси, обавезе, жиро рачун), израда закључних листова,
попис основних средстава месних заједница,
ради периодичне пресеке стања из књиговодства и о томе обавештава добављаче (ИОС)
и закупце пословног простора, ради свођење
стања на крају године и припремне радње за
израду завршних рачуна и учествује у изради
завршних рачуна за месне заједнице заједно
са контистом за послове месних заједница,
припрема налоге за плаћање и прати рокове
доспећа плаћања по рачунима регистрованим у Централном регистру фактура. Мења
контисту за послове месних заједница у случају његовог одсуства. Стара се о одлагању
целокупне документације у вези финансијско
– материјалног пословања из свог делокруга
рада у одговарајуће књиге. Обавља административно техничке послове у вези добијања
овлашћења од стране Управе за трезор за располагање новчаним средствима месних заједница, у смислу достављања потпуне документације Управи за трезор. Припрема одговоре,
анализе, информације из делокруга одсека на
захтев шефа одсека и начелника одељења.
Саставља различите врсте извештаја прописаним законом или другим прописима донетим
на основу закона, као и на захтев шефа одсека
и начелника одељења. Благовремено информише шефа одсека и начелника одељења о
уоченим појавама и стању у оквиру делокруга
свог рада која могу утицати на благовремено
поступање и умањити ефикасност рада одсека. Одговоран је за благовремено, ефикасно,
економично и законито обављање послова из
делокруга свога рада и за свој рад одговара
шефу одсека и начелнику одељења. Врши и
друге послове по налогу начелника одељења
и шефа одсека.
Услови: ССС (економског или правног смера,
гимназија), IV степен стручне спреме, најмање
пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање рада на
рачунару.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном
поступку: Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености
усменим разговором са учесницима огласа,
провером знања из Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015
– др. закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и
118/2021), Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС”, број 91/2019), Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС”, број 73/2019 и
44/2021 – и др.закон), Уредбе о буџетском систему („Сл. гласник РС”, број 125/2003, 12/2006
и 27/2020), Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја буџетских средстава, корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС”, број 18/2015, 104/2018, 151/2020,
8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), Правилника о стандардном класификационом оквиру у контном плану за буџетски систем („Сл.
гласник РС”, број 16/2016, 49/2016, 107/2016,
46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018,
104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019,
151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021) и
Одлуке о месним заједницама („Сл. лист града Лознице”, број 12/2019 и 14/2019 – испр.) .
ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају
и остале услове прописане Законом: да су
пунолетни држављани Републике Србије, да
нису правоснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
да им раније није престајао радни однос у
државном органу, односну органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа
и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места. Докази које кандидати
прилажу уз пријаву на кокурс: оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија уверења
да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не
старије од 6 месеци); изјаву кандидата да му
раније није престао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту; оригинал
или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за инспектора за радна места
под редним бројем 1, 2, 3; доказ о радном
искуству у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на којимпословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство); личну и радну биографију. Сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији код јавног бележника, односно Суда, Градској или Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017.
године).
Провера стручне оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном
поступку: Са кандидатима чије су пријаве
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благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и
знања биће проверени у просторијама Градске
управа града Лозница ул. Карађорђева бр.2.
О датуму и времену спровођења изборног
поступка кандитати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или
поштом, на бројеве и адресе које су навели у
пријави.
Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време. Напомена:
Кандидат који први пут заснива радни однос
у јединици локалне самоуправе, подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидат без
положеног државног стручног испита прима
се на рад под условом да тај испит положи
до окончања пробног рада, односно у року од
шест месеци. Кандидат без положеног испита
за инспектора, полаже испит за инспектора у
року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Пријаве на јавни конкурс са потребном доказима доставити на адресу Градска управа града Лозница улица Карађорђева 2 са назнаком
„За јавни конкурс” у року од 15 дана од дана
објављивања Јавног конкурса. Рок почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања.
Пријаве доставити путем поште или лично, на
шалтер писарнице, приземље Градске управе.
Лице задужено за давање додатних обавештења о јавном конкурсу: Зоран Зарић,
у канцеларији 111, телефон 015/879-257.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија
коју је именовао начелник Градске управе града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази, биће одбачене закључком
конкурсне комисије. Овај јавни конкурс се
објављује у публикацији „Послови” и на званичној интернет страници града Лозница
www.loznica.rs

НОВИ СА Д
ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ
Врбас, Палих бораца 9ц

1. Извршилачко радно место
судијски помоћник – виши судијски
сарадник у звању самостални
саветник
3 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду,
израђује нацрте судских одлука и проучава
правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, проучава судску праксу и
правну литературу, припрема правне ставове
за публиковање, поступа у парничним, кривичним, 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.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
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специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и
најмање две године радног искуства у правној
струци након положеног правосудног испита,
рад на рачунару и потребне компетенције за
ово радно место.

2. Извршилачко радно место
судијски помоћник – судијски
сарадник у звању саветник
2 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду и
реферисању, проучава правна питања у вези
са радом судија у појединим предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, узима на
записник тужбе, предлоге и друге поднеске
и изјаве странака, врши самостално или под
надзором и по упутствима судије друге стручне послове 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, положен правосудни испит и
најмање две године радног искуства у правној
струци након положеног правосудног испита,
рад на рачунару и потребне компетенције за
ово радно место.

3. Извршилачко радно место шеф
рачуноводства у звању сарадник
Опис послова: организује материјално-финансијско пословање суда, ради на буџетским
и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава, саставља годишњи обрачун (завршни рачун),
финансијски план, периодични обрачун и
периодичне извештаје, води књиговодствену
евиденцију о редовној делатности, посебним
наменама и фондовима, саставља извештаје
о материјално финансијском пословању суда,
стара се о правилном обрачуну плата, вођењу
послова по жиро рачуну, одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештења
странкама, одговара за рад рачуноводству у
целини по позитивним законским и другим
прописима, а обавља и друге послове по налогу председника суда.
Услови: стечено више образовање из
области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама односно на студијама у трајању од три године и
најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит у складу са прописима, други одговарајући стручни испит и потребне компетенције за ово
радно место.

4. Радно место за административно
техничке послове у писарници у
звању референт
2 извршиоца

Опис послова: обрађује правноснажне предмете попуњава „Ск” и „Рб” обрасце, попуњава
извештаје о казни за послове одбране, доставља уплатнице и платне налоге странкама
за уплату казне, трошкова поступка и паушала, пише акта извршном одељењу за принудну
наплату казне, трошкова поступка и паушала,
уводи новчане казне, трошкове поступка и
паушале у контролник прихода, уводи условне
осуде у књигу, здружује доставнице и повратнице, поднеске и друга писмена у предмете,
слаже и одржава архиву и износи предмете из архиве, доставља налоге на принудну
наплату таксе, обавља и друге послове по
налогу председника суда или управитеља
писарнице.
Услови: IV степен школске спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање
2 године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит и потребне компетенције за ово радно
место.

5. Радно место записничар
у звању референт
5 извршилаца

Опис послова: обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и обавља све послове израде судских одлука по диктату судије,
сачињава списак предмета за рочишта и
истиче их на огласну таблу и улазним вратима суднице, доставља извештај са суђења
у судску управу уз евиденцију начина решавања предмета и ефективног присуства
судија поротника на рочиштима, води рачуна о уредности списа, попуњава обрасце,
решења о кажњавању сведока, наредбе за
привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротницима,
попуњава статистичке листове и поступа по
наредби судије, врши унос података у електронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежура са судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге податке у електронском
уписнику, обавља и друге послове по налогу
шефа дактилобироа, судије или председника
суда.
Услови: IV степен школске спреме друштвеног, природног или техничког смера, најмање
2 године радног искуства у струци, познавање
рада на рачунару, положен државни стручни
испит 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 компетенције, посебне
функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат који
испуни унапред одређено мерило за проверу
одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази
изборног поступка.
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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 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 „прганизација 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 судијски помоћник –
виши судијски сарадник у звању самостални саветник:
– Посебне функционалне компетенције у
области рада суда – познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним
путем – тестом.
– Посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник у звању самостални саветник – поседовање 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 у звању самостални саветник –
вештине презентације, вештине управљања
поступком и вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити усменим путем
– разговором са кандидатом.
За радно место судијски помоћник –
судијски сарадник у звању саветник:
– Посебне функционалне компетенције у
области рада суда – познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним
путем – тестом.
– Посебне функционалне компетенције за радно место судијски помоћник – судијски сарадник у звању саветник – поседовање 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 – судијски сарадник у звању саветник – вештине презентације,
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вештине управљања поступком и вештине
извештавања у предметима – провера ће се
вршити усменим путем – разговором са кандидатом.
За радно место шеф рачуноводства у
звању сарадник:
– Посебне функционалне компетенције у
области рада суда – познавање материјалних
и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним
путем – тестом.
– Посебне функционалне компетенције за радно место шеф рачуноводства у звању сарадник – 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 шеф рачуноводства у звању сарадник – вештине презентације, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа релевантних за обављање послова радног места шеф рачуноводства – провера
ће се вршити усменим путем – разговором са
кандидатом.
За радно место административно технички послови у писарници у звању референт:
– Посебна функционална компетенција у
области рада судских писарница – познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда – провера ће се вршити
писаним путем – тестом.
– Посебна функционална компетенција за радно место административно технички послови
у писарници у звању референт: – 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 административно технички послови
у писарници у звању референт – познавање
подзаконских аката, интерних процедура и
других аката органа релевантних за обављање
послова радног места административно технички послови у писарници – провера ће се
вршити усменим путем – разговором са кандидатом.
За радно место записничар у звању
референт:
– Посебна функционална компетенција у
области рада судских писарница – познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда – провера ће се вршити
писаним путем – тестом.
– Посебна функционална компетенција за
радно место записничар у звању референт –
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 у звању референт –
познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничар
– провера ће се вршити усменим путем – разговором са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више
понуђених одговора. Кандидати одговарају на
питања заокруживањем од понуђених одго-

вора. 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 недозвољеним 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
задатка који је типичан за обављање послова радног места. Време за припрему задатка
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.
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).
Врста радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време у Основном суду у
Врбасу. Место рада: Врбас, Палих бораца 9ц.
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:
18.05.2022. године. Јавни конкурс је оглашен
на огласној табли Основног суда у Врбасу, на
интернет презентацији Основног суда у Врбасу и на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација
„Послови”. Последњи дан рока за подношење
пријава је 26.05.2022. године.
Пријаве на конкурс врше се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Основног суда у Врбасу www.vb.os.
sud.rs. Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се непосредно
у Основном суду у Врбасу, Палих бораца 9ц,
канцеларија 52, административно техничком
секретару судске управе или путем поште на
исту адресу са назнаком „Пријава на јавни
конкурс за попуњавање извршилачког радног места – Су В-35-47/22”. Свака пријава
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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; фотокопија личне карте; 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 с
положеним правосудним испитом – оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту (за пријаве за радно место судијски помоћник – виши судијски
сарадник); 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 уверења 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. 18/16) 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 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 Врбасу у оквиру обавештења
о конкурсу. Попуњене изјаве је неопходно
доставити уз напред наведене доказе. Државни службеник који се пријављује на конкурс,
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уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених доноси решење о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова односно
општинским управама, као повереним посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01.03.2017.
године у основним судовима, односно општинским судовима. 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 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 за 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 у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама
Основног суда у Врбасу, Палих бораца 9ц.
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
e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима
пријаве)
Лица задужена за давање обавештења
о конкурсу: Стоја Пјешчић, административно технички секретар Основног суда у Врбасу,
021/706-477 или зграда правосудног органа у
Врбасу, Палих бораца 9ц, канцеларија 52.
Напомена: документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: уверења о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС” бр. 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 ст.
3); да у поступку који се покрене 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. 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. Сходно 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 решењем председника Основног суда у Врбасу. Обавештавају се
учесници конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника. Основни суд у Врбасу не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере,
националности и етичког 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 Врбасу www.
vb.os.sud.rs, на огласној табли Основног суда
у Врбасу и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање „Послови”. Образац пријаве на
конкурс за свако радно место, може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у Врбасу www.vb.os.sud.rs.

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1
тел. 010/385-112 лок. 21

Намештеник – четврта врста радних
места – економ
Одељење за финансије и друштвене
делатности, Одсек за друштвене
делатности, заједничке и скупштинске
послове

Опис послова: Врши набавку и пријем ствари и опреме, ситног инвентара и потрошног
материјала; издаје ситан инвентар, канцеларијски материјал и потрошни материјал и
издаје задужење датих средстава на кориснике; саставља месечне извештаје о набавци
и утрошку потрошног и канцеларијског материјала; врши умножавање и фотокопирање
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материјала и аката за потребе органа општине; слаже и спаја сложени материјала; стара
се о исправности фото-копир апарата и рационалном коришћењу репроматеријала; води
евиденцију о количини умноженог материјала;
одржава средства за умножавање материјала;
руководи основним средствима и задужује их
реверсима; врши припреме за годишњи попис;
води евиденцију о утрошку енергената за
грејање и кваровима на систему за централно
грејање; пријављује сва оштећења и кварове
на инсталацијама, инвентару и опреми; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту и већим кваровима на
системима и инсталацијама; води евиденцију
о кваровима и извршеним поправкама; одржава површине око зграде општине (чишћење
снега и сл); по потреби, врши доставу писмена и аката насталих у раду органа општине,
преузима поштанске пошиљке за експедовање
и предаје пошту; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека, начелника Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа; стечено средње образовање у
трогодишњем или четворогодишњем трајању,
односно III или IV степен стручне спреме или
стечено специјалистичко образовање.
Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; диплому о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у
струци; уверење Министарства унутрашњих
послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након
објављивања овог конкурса); исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених.
Бесплатна публикација о запошљавању

Потребно је да учесник конкурса, уз напред
наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једну од могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Образац изјаве објављен је на сајту
Општине Бабушница www.babusnica.rs

Послове интерне ревизије врши у складу са
међународним стандардима интерне ревизије,
прописима којима се уређује интерна ревизија
у Републици Србији, стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору које
доноси министар финансија.

У изборном поступку, Конкурсна комисија
врши проверу и оцењивање:
1. стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи
Општине Бабушница – усмено, путем разговора,
2. вештина комуникације, усмено, путем разговора.

Услови: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да му није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; да раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа; стечено високо образовање из
области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од четири године или
специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање три
године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле
или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за овлашћеног ревизора у
јавном сектору; познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и Интернет).

Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање радног места економ
објављује се на огласној табли, интернет презентацији Општине Бабушница и у публикацији „Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана оглашавања јавног конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе,
конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити жалба жалбеној
комисији у року од осам дана од дана пријема
решења. Жалба кандидата не одлаже извршење решења.
Адреса на коју се подносе пријаве
на конкурс: Пријаве на јавни конкурс за
попуњавање радног места економ подносе се
конкурсној комисији преко Општинске управе и то лично на шалтеру број 1. Услужног
центра Општине Бабушница или препорученом пошиљком на адреси Ратка Павловића
1, 18330 Бабушница са назнаком „Пријава на
јавни конкурс за попуњавање намештеничког
радног места – економ”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данијела Пејчић Димитријевић, канцеларија бр. 21, у периоду од 07.00
до 15.00 часова часова, тел. 010/385-112
локал 21.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1
тел. 010/385-112 лок. 21

Интерни ревизор, звање саветник
Опис послова: Обавља послове интерних
контрола код корисника јавних средстава;
помаже да се остваре циљеви процеса управљања ризицима, поштовања политика и процедура; прати усаглашеност са законома и
прописима; прати спровођење процедуре за
управљање ризицима, постизање економичности, ефикасности и делотворности свих операција у пословању корисника јавних средстава;
остварује сарадњу са Централном јединицом
за хармонизацију Министарства финансија, са
Државном ревизорском институцијом, другим
стручним удружењима ради унапређења рада
и професионалног поступања; обавља и друге послове по налогу председника општине.

Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; диплому о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у
струци; уверење Министарства унутрашњих
послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након
објављивања овог конкурса); уверење о положеном државном стручном испиту; исправе
којима се доказује да раније није престајао
радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу
се у оригиналу или у овереној фотокопији.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи 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.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред
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наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једну од могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Образац изјаве објављен је на сајту
Општине Бабушница www.babusnica.rs.
Службеник који нема положен државни стручни испит, а заснује радни однос на неодређено време, дужан је да положи државни стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа. Кандидат који нема
положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору прима се на рад и може
обављати послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, најдуже годину дана
од од дана завршетка обуке коју организује
Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да
положи испит.
У изборном поступку, Конкурсна комисија
врши проверу и оцењивање:
1. стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи
Општине Бабушница – усмено, путем разговора;
2. знања из области система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007,
83/2014 – други закон, 101/2016 – други
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018,
113/2017 – др. закон и 114/2021), Закон о
буџетском систему („Службени гласник РС”,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,
149/2020 и 118/2021) – усмено путем разговора);
3. вештина комуникације, усмено, путем разговора.
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког радног места интерни ревизор објављује
се на огласној табли, интернет презентацији
Општине Бабушница и публикацији „Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана оглашавања јавног конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе,
конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити жалба жалбеној
комисији у року од осам дана од дана пријема
решења. Жалба кандидата не одлаже извршење решења.
Адреса на коју се подносе пријаве
на конкурс: Пријаве на јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места
интерни ревизор подносе се конкурсној комисији преко Општинске управе и то лично на
шалтеру број 1 Услужног центра Општине
Бабушница или препорученом пошиљком на
адреси Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места –
интерни ревизор”.
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Лице задужено за давање обавештења о
интерном конкурсу: Данијела Пејчић Димитријевић, канцеларија бр. 21, у периоду од
07.00 до 15.00 часова часова, тел. 010/385112 локал 21.
Изборни поступак: Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који
испуњавају оглашене услове за рад на радном месту интерни ревизор. Кандидатима
међу којима се спроводи изборни поступак за
попуњавање радног места доставља се писмено обавештење о томе када ће отпочети
изборни поступак. Сви појмови који се користе
у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, обухватају мушки и женски
род лица на која се односе.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Ратка Павловића 1
тел. 010-385-112 лок. 21

Извршилачко радно место – послови
у области комуналних делатности
и праћење рада јавних предузећа,
звање млађи саветник

Одељење за привреду, локални
економски развој и јавне набавке, Одсек
за привреду, урбанизам, комунално
стамбене, имовинске и инспекцијске
послове
Опис послова: Прати извршења програма пословања и квалитета извршених услуга, анализу рада јавних предузећа и јавних
комуналних предузећа чији је оснивач општина, као и других даваоца комуналних услуга поверених од стране општине; сачињава
извештаје и информације о кретању цена
комуналних производа и услуга; даје мишљење на предложену висину цена комуналних услуга; припрема нацрт и предлог аката у
складу са Законом и актима општине; припрема анализе, извештаје и информације у вези
са обављањем комуналне делатности на подручју општине; припрема и прати реализацију финансијских планова јавних предузећа
и јавних комуналних предузећа из комуналне
области; обавља послове припреме и израде предлога прописа и других општих аката;
припрема годишње уговоре са јавним комуналним предузећем; предлаже нацрт мера у
случају поремећаја у области пружања комуналних производа и услуга; израђује акте у
области уређења, развоја и обављања комуналних делатности – снабдевање водом,
комунални отпад, јавни превоз путника у
насељима, чистоћа и комунална хигијена,
пречишћавање и одвођење отпадних вода,
гробља и погребне услуге, улице, саобраћајнице, путеви и друге јавне површине, паркови, зелене и рекреационе површине, паркинг
простори, јавна расвета, пијаце, димничарске услуге и зоо хигијена; израђује решења
за одређивање локације и уређење простора за сакупљање смећа, односно за смештај
посуда за смеће власника, закупаца и корисника станова, стамбених објеката, пословних објеката и просторија; води првостепени
управни поступак у области одржавања чистоће; прати комплетну реализацију послова у
области одржавања комуналне инфраструктуре из надлежности Oдсека; учествује у изради плана енергетске ефикасности на локалном нивоу и његовом спровођењу; предлаже

начин обезбеђења неопходних енергетских
ресурса, уз уважавање потреба за рационалном потрошњом енергије; прати планирану динамику развоја енергетике и доставља
потребне податке надлежним државним органима из ове области; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека, начелника Одељења
и начелника Општинске управе
Услови: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из
радног односа; стечено високо образовање
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од четири
године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
завршен приправнички стаж или најмање пет
година проведених у радном односу у органима општине; познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
Пријава на конкурс садржи: Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију:
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; диплому о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство у
струци; уверење Министарства унутрашњих
послова – полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након
објављивања овог конкурса); уверење о положеном државном стручном испиту (лица са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; исправе којима се доказује да
раније није престајао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа. Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној
фотокопији.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству; извод из матичне књиге
рођених; уверење о положеном државном
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стручном испиту за рад у државним органима,
односно уверење о положеном правосудном
испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред
наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једну од могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Образац изјаве објављен је на сајту
Општине Бабушница www.babusnica.rs.
Службеник који нема положен државни стручни испит, а заснује радни однос на неодређено време, дужан је да положи државни стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
У изборном поступку, Конкурсна комисија
врши проверу и оцењивање:
1. стручне оспособљености за рад на извршилачком радном месту у Општинској управи
Општине Бабушница – усмено, путем разговора
2. знања из области система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007,
83/2014 – други закон, 101/2016 – други
закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 21/2016, 113/2017, 95/2018,
113/2017 – др. закон и 114/2021), Закон о
јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/2016 и 88/2019), Закон о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011, 104/2016 и 95/2018 – усмено путем
разговора)
3. вештина комуникације, усмено, путем разговора.
Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање слободног извршилачког
радног места послови у области комуналних
делатности и праћење рада јавних предузећа
објављује се на огласној табли, интернет презентацији Општине Бабушница и у публикацији „Послови”.
Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана оглашавања јавног конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе,
конкурсна комисија одбацује решењем против кога се може изјавити жалба жалбеној
комисији у року од осам дана од дана пријема
решења. Жалба кандидата не одлаже извршење решења.
Адреса на коју се подносе пријаве
на конкурс: Пријаве на јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места
послови у области комуналних делатности и
праћење рада јавних предузећа подносе се
конкурсној комисији преко Општинске управе и то лично на шалтеру број 1. Услужног
центра Општине Бабушница или препорученом пошиљком на адреси Ратка Павловића 1,
18330 Бабушница са назнаком: „Пријава на
јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места – послови у области комуналних делатности и праћење рада јавних предузећа”.
Бесплатна публикација о запошљавању

Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Данијела Пејчић Димитријевић, канцеларија бр. 21, у периоду од
07.00 до 15.00 часова часова, тел. 010/385112 локал 21.
Изборни поступак: Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који
испуњавају оглашене услове за рад на радном месту послови у области комуналних
делатности и праћење рада јавних предузећа.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног места доставља се писмено обавештење о томе када ће
отпочети изборни поступак. Сви појмови који
се користе у овом огласу који су употребљени
у мушком граматичком роду, обухватају мушки
и женски род лица на која се односе.

ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

18300 Пирот, Српских владара бр. 124

Радно место судијски помоћник
– виши судијски сарадник, звање
самостални саветник
Опис послова радног места према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места: помаже судији у
раду, проучава правна питања у вези са радом
судија у појединим предметима, израђује
нацрте судских одлука и припрема правне
ставове за публиковање, узима на записник
тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве
странака, врши самостално или под надзором
и по упутствима судије друге стручне послове
и 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, положен правосудни испит
и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и
потребне компетенције за ово радно место.

Радно место судијски помоћник –
судијски сарадник – звање саветник
Опис послова радног места према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места: помаже судији у
раду и реферисању, проучава правна питања
у вези са радом суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и
изјаве странака, врши и друге послове било
самостално било под надзором или упутствима судије и 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, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово
радно место.

Радно место шеф рачуноводства,
звање саветник
Опис послова радног места према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места: организује целокупно материјално финансијско пословање
у суду, ради на буџетским и ван буџетским
пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава, саставља годишњи
обрачун и завршни рачун, саставља финансијски план и план извршења, периодични
обрачун и периодичне извештаје, води књиговодствену евиденцију о редовној делатности, посебним наменама и фондовима, саставља извештај о материјално финансијском
пословању, стара се о правилном обрачуну
плата, вођењу послова по рачунима, обезбеђује законитост рада рачуноводства, води
прописане књиге фактура, уплата обавеза
према добављачима, води буџетско књиговодство, основна средства, обрачунава амортизацију и ревалоризацију, стара се о благовременом обезбеђењу потребних средстава за
текуће послове суда, стара се о благовременој
исплати накнада и награда судским вештацима, поротницима и браниоцима по службеној дужности и даје обавештења странкама,
одговара за рад рачуноводства у целини по
свим законским и другим прописима, обавља
финансијско планирање кроз систем БПМИС,
извештај за регистар запослених, укључење у
систем извршења буџета и управљање финансијама – ФМИС.
Услови: Стечено високо образовање из науче
области економских 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
четири године или специјалистичким студијама н факултету и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит у складу са прописима и други одговарајући стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

Радно место записничар, звање
референт
4 извршиоца

Опис послова радног места према важећем
Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад
судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице, 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 списа, попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока,
наредбе за привођење, решења о исплати
трошкова вештацима, сведоцима и судијама
поротницима, попуњава статистичке листове и поступа по наредби судије, по потреби
дежура са судијом ради увиђаја, стара се о
чувању и преносу података, обавља и друге
послове по налогу судије, секретара суда и
председника суда. Обавља претежно рутинске послове с бројним међуцобно повезаним
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различитим задацима у којима се примењују
једноставне и прецизно утврђене методе рада
или поступака, самосталност у раду ограничена је повременим надзором руководилаца и његовим општим упутствима и обавља
контакте углавном уже унутрашње јединице у
којој је радно место а повремено и са другим
ужим унутрашњим јединицама у органу ако је
потребно да се прикупе или размене информације.
Услови: IV степен средње стручне спреме
друштвеног, техничког или природног смера,
најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа И класе,
положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место.
Врста радног односа и место рада: За
сва радна места радни однос се заснива на
неодређено време у Основном суду у Пироту,
ул. Српских владара 124.
Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Стручну оспособљеност кандидата
за обављање послова на радном месту које
се попуњава конкурсна комисија вреднује
у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа усаглашеном са описом радног места у Правилнику о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Пироту.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у којима се проверавају: опште
функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са
комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција: кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште
функционалне компетенције: организација и
рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост и пословна комуникација.
Компетенција „организација и рад државних
органа Републике Србије” провераваће се
путем теста са питањима затвореног типа,
који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити комисија методом случајног избора из
базе питања затвореног типа, која је објављена на интернет презентацији Основног суда у
Пироту. Kомпетенција „фигитална писменост”
проверава се решавањем задатака практичним радом на рачунару. Тест сачињава комисија методом случајног избора из базе задатака затвореног типа. Kомпетенција „Пословна
комуникација” провераваће се писменом
симулацијом. Симулација (студија случаја)
захтева да се у писменом облику да предлог
решења оређеног задатка које је типично за
обављање послова на радном месту. Провера
се обавља у папирној форми. Задатак сачињава комисија методом случајног избора из базе
питања затвореног типа. Напомена: у погледу
провере опште функционалне компетенције
„фигитална 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 „фигитална писменост”,
неопходно је да уз пријавни обаразац (уредно
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и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији. конкурсна комисија
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ
који је приложен уместо тестовне провере,
односно комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може
потпуно да оцени поседовање ове компетенције на нивоу који је неопходан за обављање
послова на радном месту. 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.
2. Провера посебних функционалних
компетенција: Међу кандидатима који су
испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција у изборном поступку
комисија врши проверу посебних функционалних компетенција и то:
3. 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 – тест.
Посебна функционална компетенција – поседовање знања и вештина за израду нацрта
судских одлука и других аката – провера ће
се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
Посебна функционална компетенција – вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима
– провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
2. За радно место судијски помоћник –
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 – тест. Посебна функционална компетенција – поседовање знања и
вештина за израду нацрта судских одлука и
других аката – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. Посебна
функционална компетенција – вештине презентације, вештине управљања поступком и
вештине извештавања у предметима – провера ће се вршити усменим путем – разговор са
кандидатом.
3. За радно место шеф рачуноводства:
Посебне функционалне компетенције: познавање прописа (Закон о општем управном
поступку, Закон о државним службеницима и
Судски пословник) и познавање прописа којим
се уређују материјално-финансијски послови –
провера ће се вршити писаним путем – тест.
Посебна функционална компетенција – способност анализе посла, планирања, расподеле послова, примене методе и техника планирања, праћење, евалуације и извештавање
– провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. Посебна функционална
компетенција – познавање буџетског система
Републике Србије-провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

4. За радно место записничар:
Посебна функционална компетенција за радно место записничар: познавање прописа
(Закон о општем управном поступку, Закон
о државним службеницима и Судски пословник) – провера ће се вршити писаним путем
– тест. Посебна функционална компетенција у
области рада административни послови – способност припреме материјала и вођење записника провераваће се усменим путем – разговор са кандидатом
Посебна функционална компетенција у
области рада административни послови-познавање канцеларијског пословања-провера
ће се вршити усменим путем-разговор са кандидатом. Провера посебних функционалних
компетенција врши се писменим тестом ради
провере потребних компетенција за рад на
наведеним радним местима у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у
Пироту и усменим путем обављањем разговора са кандидатом. Писмени тест се састоји од
15 питања са више понуђених одговора. кандидати одговарају на питања заокруживањем
једног од понуђених одговора. Свако брисање
или исправка датог одговора сматра се као
нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту
служи недозвољеним средствима, комисија
ће удаљити кандидата са теста. У том случају
сматра се да кандидат није положио тест.
Време за израду теста не може бити дуже
од једног сата. Разговор са кандидатом
захтева да се у усменом облику да предлог
решења одређеног задатка који је типичан за
обављање послова на радном месту за које је
расписан конкурс. Време за припрему задатка
је 30 (тридесет) минута.
3. Провера понашајних компетенција:
Након провере општих и посебних функционалних компетенција у изборном поступку
провериће се и понашајне компетенције, и
то: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност,
посвећеност и интегритет. Провера ће бити
извршена од стране дипломираног психолога
путем интервјуа базираном на компетенцијама
или упитника.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата:
Након провере понашајних компетенција
комисија обавља интервју са кандидатима ради процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних
органа. Општи услови за рад на свим радним
местима: – 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 од најмање шест
месеци.
Начин оглашавања и рок за подношење
пријава на конкурс: Јавни конкурс оглашава се на огласној табли Основног суда у
Пироту, на интернет презентацији Основног
суда у Пироту, на порталу е-управе, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
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Рок за подношење пријава 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 – публикација „Послови”.
Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији
Основног суда у Пироту. Уредно попуњен,
одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на адресу: Основни суд у Пироту, ул.
Српских владара бр. 124, Пирот, са назнаком
„Пријава на јавни конкурс за попуњавање
радног места – назив радног места”, а може се
предати и непосредно на пријемном одељењу
Основног суда у Пироту. Приликом предаје
пријаве на 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
назначен за доставу обавештења.
Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом: биографија са потврдом
о досадашњем радном искуству; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; за радно место судијски помоћник-виши судијски
сарадник у звању самостални саветник и радно место судијски помоћник – судијски сарадник у звању саветник: оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном правосудном испиту; за радно место записничар-оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном испиту за дактилографа 1 класе.
Потврда да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу; 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; Образац 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 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
којим се води службена евиденција када је
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: 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
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могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Обрасци 1 или 1а
могу се преузети на интернет презентацији
Основног суда у Пироту у оквиру обавештења
о конкурсу. Попуњену изјаву 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 јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Сви докази прилажу се на
српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача. Диплома којом се потврђује стручна
спрема, а која је стечена у иностранству мора
бити нострификована.
Све доказе кандидат може доставити сам, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 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
се достављају путем поште 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 у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести у просторијама Основног суда
у Пироту, улица Српских владара 124. Кандидати ће о датуму и времену провере бити обавештени на контакте (бројеве телефона или
е-маил 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-маил адресе) које наведу у својим
обрасцима пријаве. кандидат који се не одазове позиву да учествује у провери једне компетенције обавештава се да је искључен из
даљег тока изборног поступка.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Миљана Вељковић, секретар суда,
контакт телефон 010/ 321585.

Напомене: 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 и уверење
да кандидат није осуђиван. 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 (члан 103 став 3).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве комисија ће одбацити
решењем. као државни службеник може да
се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи
у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан
за све који први пут заснивају радни однос у
државном органу. 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 комисија именована одлуком председника Основног суда у Пироту. Обавештавају
се учесници конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника.
Основни суд у Пироту 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 граматичком мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола. Овај оглас објављује се на огласној
табли Основног суда у Пироту, на интернет
презентацији Основног суда у Пироту, на порталу е-управе, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање. Образац пријаве на конкурс
за сва радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Основног суда у
Пироту www.pi.os.sud.rs

СУБОТИЦА
ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Административни службеник –
дактилограф
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељна
обука за дактилооператера, рад на рачунару
оффице пакет. Рад на одређено време. Заинтересовани кандидати своје биографије могу
слати на горе наведену е-маил адресу. Контакт телефон 064/8624-476. Оглас отворен до
15.06.2022.
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Трговина и услуге

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије (активан возач).

ЈУГОДОМ ДОО НОВИ САД
Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Продавац

на одређено време, место рада је
Београд – Палилула, Панчевачки пут
72а
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, продавац;
радно искуство небитно. Сменски рад.

Помоћни радник

на одређено време, место рада је
Београд – Палилула, Панчевачки пут
72а
УСЛОВИ: II степен без обзира на занимање;
радно искуство небитно. Сменски рад.
ОСТАЛО: оглас отворен до пупуне радних
места, јављање кандидата је путем телефона
021/6624-222, радне биографије на увид достављају се путем поште на адресу „Југодом”
доо, 21000 Нови Сад, Темеринска 110.

УПТР „ГЛУТЕН НО”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14е

Помоћни радник у кухињи
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

„IDEAL FINANCE” DOO

11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 12
тел. 060/3033-396

Дипломирани економиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет, пожељно радно искуство. Пријаве слати на e-mail: konkurs@
idealfinance.rs.

„V.I.P. SECURITY” DOO
11070 Нови Београд,
Партизанске авијације 4/2

Администратор у сектору људских
ресурса
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно
искуство најмање 12 месеци на истим пословима (кадровска администрација), знање
рада на CROSO-у, знање Excel-а. Пробни рад
3 месеца. Пријаве слати на e-mail: ksenija.
vukovic@vipsecurity.rs у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА
„ДОКИНИ”
11070 Нови Београд, Земунска 18
тел. 063/208-528

Пословођа
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Административни радник

не биографије на e-mail: inditexcareers.
rs@inditex.com. Контакт особа Радмила
Митовски.

OPTICAL STORY DOO

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно
искуство 6 месеци, знање рада на рачунару
(Word, Excel, Internet), познавање енглеског
језика.

11000 Београд, Тржни центар „Галерија”
тел. 065/309-827

ОСТАЛО: Пријаве слати на е-mail: autodokini@
gmail.com.

„CLEAN AIR SOLUTION”

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме;
основна информатичка обука; енглески језик
– почетни ниво; потребно радно искуство.
Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ на
e-mail: milorad. crvic@mojaoptika.com Рок за
пријављивање 31. 05. 2022. год.

Кол оператер

18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 33/1

11070 Нови Београд, Булевар маршала
Толбухина 44
тел. 060/7670-009

Продавац у оптици

ПЕКАРА БРАНКОВИЋ ДОО

на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца

Возач

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
било којем занимању.

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: III-V степен стручне спреме, без
обзира на занимање; возачка дозвола Б категорије.

Комерцијалиста

на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било
којем занимању, возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: konkurs@
cleanairsolution.rs у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

КОМПАНИЈА ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ АДД

11000 Београд, Македонска 4
тел. 060/1561-099

Пекар и помоћни радник у пекари
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање.

Трговац

на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: office@
pekara-brankovic.com или се јављају на контакт телефон: 018/526-188, или лично на
адресу послодавца, сваког радног дана од
07.00 до 15.00 часова.

Агент за продају животног
осигурања
на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; основна информатичка обука; енглески
језик – почетни ниво. Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ на e-mail: dragana.
ristic2@dunav.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање
30.06.2022. год.

„EMPERO LINE” DOO

РАДЊА ЗА ПЕКАРСКУ И
ТРГОВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ
„ПИКАНТ”

18000 Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 38

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме. Опис послова: продаја пекарских производа у пекари. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл адресу: pekarapikant@
gmail.com или се јављају на контакт телефон:
062/465-633.

Врчин, Булевар револуције 22в
тел. 064/100-1740
e-mail: hr@emperoline.com

Комерцијалиста

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: VI/2, VII/1 степен стручне спреме,
возачка дозвола Б категорије, знање рада на
рачунару.

„ITX RS DOO BEOGRAD”

e-mail: inditexcareers.rs@inditex.com

ДОБЕРГАРД ДРУШТВО
ЗА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И
ИНЖИЊЕРИНГ ДОО

Београд – Звездара, Школски трг 5
тел. 011/6557-144

Продавац у бутику

Физичко-техничко обезбеђење

на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме.
Рад у сменама. Трајање конкурса: 12.06.2022.
године. Кандидати достављају своје рад-

место рада Нови Сад
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; небитно радно искуство; рад у сменама; лице
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Медицина

за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја; лице за
вршење основних послова службеника обезбеђења – са оружјем. Јављање кандидата
на горе наведени телефон. Рок за пријаву
31.05.2022.

CREPES AND WAFFLES

21000 Нови Сад, Трг републике 18
тел. 060/0173-813

Израда и продаја вафли и
палачинака
3 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме;
без обзира на искуство; рад у сменма. Рок за
пријаву 11.07.2022. Јављање на горе наведени
телефон.

УСЛОВИ: I ссс, завршена основна школа.
Јављање кандидата на контакт телефон:
060/5428-800. Оглас је отворен до 10.06.2022.
године.

УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеутског смера, IV степен; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

ТУРБО СЕРВИС ДОО

3. Медицинска сестра – техничар

31000 Ужице, Милоша Обреновића бб
тел. 031/562-333
e-mail: finansije@turboservis.rs

Оператер у сервису – склапање и
расклапање турбина
на одређено време

УСЛОВИ: IV ссс, саобраћајни техничар.
Јављање кандидата на контакт телефон:
031/562-333. Контакт особа: Невена Милинковић. Слање пријава за запослење на мејл
адресу: finansije@turboservis.rs. Оглас је отворен до 10. 06. 2022. године.

ХИПОЛ ДОО

25250 Оџаци, Грачачки пут бб.
тел. 025/464-722

Административни сарадник
у набавци
Опис послова и одговорности: реализација
набавке резервних делова, опреме и услуга за потребе сектора одржавања, припрема
неопходне документације и потребних дозвола за реализацију увозних послова, организује допрему робе односно извршење услуга у захтеваном року, врши контролу улазних
докумената, њихово комплетирање и припрему за ликвидацију, сачињава преглед доспелих обавеза и прати извршење плаћања доспелих обавеза, сачињава преглед реализације
набавке на годишњем нивоу.
УСЛОВИ: ССС економски смер, познавање
рада на рачунару и енглеског језика, уз
пријаву доставити контакт телефон и маил.
Пријаве слати на маил тамара. milosevic@
hipol.rs, или се информисати на број телефона
025/464-722

Сменски лаборант аналитичар
Опис послова и одговорности: припрема узорака и извршавање лабораторијских анализа
према радном упутству, узорковање, припрема узорака и извршавање лабораторијских
анализа и контроле, у складу са радним упутствима, вођење записа о резултатима анализа, уношење резултата у информациони
систем, одржавање лабораторијске опреме,
евидентирање и извештавање о евентуалним
проблемима и недостацима запаженим у току
вршења лабораторијских анализа.
УСЛОВИ: ССС хемијски или технолошки смер,
познавање рада на рачунару, уз пријаву
доставити контакт телефон и маил. Пријаве слати на маил тамара. milosevic@hipol.
rs, или се информисати на број телефона
025/464-722

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, место рада у
организационом делу „Селтерс” у
Младеновцу
3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање; минимум 1
година радног искуства на истим пословима.
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл
адресом, доказ о радном искуству, неоверене
копије дипломе. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на наведену адресу Института, правна
служба, са назнаком „Пријава за конкурс”, са
навођењем радног места за које се конкурише.
Пријаве морају да буду примљене у Институту
најкасније до 26.05.2022. године као последњег
дана рока за подношење пријава до 14 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду
примљене у Институту за рехабилитацију после
истека дана и сата наведеног у овом огласу
одбациће се као неблаговремене и неотворене
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума
и сата када су примљене у Институту за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним подацима и
непотпуном документацијом ће бити одбијене
као непотпуне.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима за
рад у Одеску за палијативно лечење у
Служби за продужено лечење и негу,
на одређено време на 6 месеци због
повећаног обима посла

ТЕПИХ СЕРВИС ТИП ТОП УЖИЦЕ

Радник на прању тепиха

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

на одређено време

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Технички секретар

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

31000 Ужице, Учитељска 12
тел. 060/5428-800
e-mail: gkostic@gmail.com

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају
психијатријску делатност,
које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка
за рад у Одељењу за болести
зависности у Служби за психијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању

2. Фармацеутски техничар

за рад при Управи ОБ Крушевац,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека одсуства са рада ради неге
детета или одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен;
знање рада на рачунару.
Кандидати за радна места 1, 2 и 3 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте
(уколико је чипована); фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа.
Кандидати за радно место 4 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 односно изјаву
о познавању рада на рачунару.
ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти
са назнаком „За оглас” са називом и редним
бројем радног места за које се конкурише
искључиво поштом на горе наведену адресу.
Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
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ДОМ ЗДРАВЉА УБ

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

Медицинска сестра – техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, медицинска сестра – техничар; положен
стручни испит; држављанство Републике
Србије. Опис послова: као у Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова Дома здравља Уб. Заинтересовани
кандидати подносе следећу документацију:
пријаву на оглас са кратком биографијом;
копију личне карте; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију
дипломе о завршеној средњој школи; оверену копију уверења о положеном стручном
испиту. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном као 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.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит; лиценца или решење о упису у надлежну Комору. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваљево, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове
____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

Доктор медицине

за потребе Службе за продужено
лечење и негу, на одређено време до
повратка привремено одсутне запослене
са боловања
УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основим сту-
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дијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит; лиценца или решење о упису у надлежну Комору. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фоткопију
важеће лиценце за рад или решење о упису
у надлежну Комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62, 140 00 Ваљево, са назнаком „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове
____ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву).

доставити у затвореној коверти са назнаком
„За оглас” на адресу: Специјална болница
за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка
бања, 17520 Бујановац. Кандидати ће бити
обавештени о избору у року који неће бити
дужи од 30 дана. Овај оглас се објављује и
на веб сајту Министарства здравља Републике
Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Опис посла за наведена
занимања је садржан у каталогу радних места,
са којим ће кандидати бити упознати у виду
додатних информација и приликом заснивања
радног односа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове: средња стручна спрема, IV или III степен
стручне спреме; возачка дозвола за Б, БЕ и
Ф категорију возила; здравствена способност
за управљање моторним возилом Б, БЕ и Ф
категорије. Кандидати, уз пријаву подносе
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи (IV или
III степен стручне спреме); оверену фотокопију возачке дозволе; оверену фотокопију
лекарског уверења о здравственој способности за управљање моторним возилом Б, БЕ
и Ф категорије; очитану личну карту; кратку
биографију.

Бујановачка Бања бб.
тел. 017/7651-292

1. Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима и
у амбуланти, на одређено време од 3
месеца

2. Помоћни радник

на нези болесника – III период терапија,
на одређено време од 3 месеца

3. Кувар посластичар

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Возач санитетског возила

у болничким установама, на одређено
време од 3 месеца због повећаног обима
посла

Кувар

4. Конобар сервир

на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца

на одређено време од 3 месеца

5. Помоћни кувар

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: III степен (кувар). Кандидати, уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне карте; кратку
биографију.

6. Чистачица

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

7. Помоћни радник

на одржавању јавних и зелених
површина, на одређено време од 3
месеца

Конобар

УСЛОВИ: услови за радно место 1: завршена
средња медицинска школа, положен стручни испит и лиценца за рад уколико је поседује. Услови за радна места 3 и 4: III степен
стручне спреме, одговарајућег смера. Услови
за радна места 2, 5, 6 и 7: завршена основна школа. Уз молбу кандидати су обавезни да
доставе: ЦВ – кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон;
извод из матичне књиге рођених – оверену фотокопију; оверену фотокопију дипломе
за радна места под бројем 1, 3 и 4, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или решење о упису у комору (уколико је поседује) за радно
место под бројем 1, сведочанство о завршеној
основној школи за радно место под бројем 2,
5, 6 и 7. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаву

на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: III степен (кувар). Кандидати,
уз пријаву подносе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне карте; кратку
биографију.

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
на одређено време од 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом,
кандидати треба да испуњавају и следеће
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посебне услове: III степен (кувар). Кандидати, уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне карте; кратку
биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића
бр. 48 или непосредно у Болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Магистар фармације медицински
биохемичар

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, пробни рад 3 месеца
Опис послова: одговоран је и учествује у раду
свих анализа које се раде у лабораторији,
припрема стандарде и растворе за рад, контролне серуме и калибраторе, стара се о квалитетном и ефикасном раду лабораторијских
анализа, контролише тачност анализа помоћу
стандардних серума, ради са токсичним
инфективним и корозивним материјалом, ради
са аутоматизованим апаратима и учествује у
њиховом одржавању, апликује тестове на
аутоматизованим апаратима, врши верификацију (потписивање) и оверу лабораторијских
резултата, мења опсеге референтних вредности по потреби у договору са начелником
Службе, врши обуку, одговоран је за стручни
рад својих сарадника и учествује у здравствено-васпитном раду, ради и друге послове из
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање:
високо образовање фармацеутски факултет
– смер медицинска биохемија: на интегрисаним академским 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 и завршена
специјализација из медицинске биохемије.
Радно искуство / додатна знања / испити:
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању магистра фармације медицинског биохемичара, 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. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља
„Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV
спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Резултати огласа
ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли
– IV спрат.
Бесплатна публикација о запошљавању

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу

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.

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, прописује лекове и медицинска средства, 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, спроводи
здравствену заштиту из области менталног
здравља, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента
на секундарни и терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, сви лекарски прегледи
и здравствене услуге из области педијатрије:
превентивни лекарски прегледи, лекарски
прегледи у саветовалишту, лекарски преглед
пре имунизације, лекарски преглед за превремени полазак детета у школу, педијатријски
преглед новорођенчета у стану, преглед пред
упућивање у установу за колективни боравак,
категоризација деце ометене у психо-физичком развоју, едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру Програма стручног усавршавања, стручно води здравствене раднике
током стажа и приправничког стажа и одговоран је за њихов рад, ради у комисијама и на
посебним програмима према плану у складу
са позитивним прописима, вођење електронског здравственог картона, вакциналног картона, спровођење здравствено-васпитног рада у
складу са планом, саветовање са родитељима,
одговара за заштиту на раду за себе и за свој
тим, обавља и друге послове из домена своје
струке по налогу непосредног руководиоца, за
свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА

пробни рад 3 месеца)
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање – високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, на основним студијама у
трајању од најмање пет година по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из педијатрије. Радно искуство / додатна знања
/ испити: стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и 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 специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу
Дома здравља „Др Милутин Ивковић”, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра – техничар
општег смера

на осталим болничким одељењима,
пробни рад шест месеци

Медицинска сестра – техничар –
инструментарка
пробни рад шест месеци

Медицинска сестра – техничар
општег смера

у интензивној нези нивоа 3, пробни рад
шест месеци
УСЛОВИ: Кандидати обавезни да доставе:
оверени препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи (са
просечном оценом), оверени препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту,
потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци након
положеног испита на пословима пружања
здравствене заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична
карта поседује чип), биографију, са адресом
и контакт телефоном. Пожељно је претходно
радно искуство у стационарним здравственим
установама на истим или сличним пословима.
Наведена документа не смеју бити старија од
шест месеци, а приложене фотокопије морају
бити оверене од надлежног органа. Пријаве
са непотпуном документацијом или које нису
у складу са условима из овог огласа, као и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

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

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
Одељење пулмологије и алергологије

Медицинска сестра – техничар

у операционој сали, на одређено време
до повратка радника са боловања,
Одељење анестезиологије са
реаниматологијом
2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време до повратка
радника са боловања, Одељење
гастроентерохепатологије

Медицинска сестра – техничар

на интензивоној нези нивоа 3, на
одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење хируршког интензивног
лечења
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Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење за неурохирургију
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме –
педијатријског или општег смера; положен
стручни испит; најмање 6 (шест) месеци
радног искуства на пословима медицинске
сестре-техничара. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.). За радно место
медицинске сестре/техничара на неодређено
времене предвиђен пробни рад у трајању од
6 месеци.

Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; 6 месеци
радног искуства на одговарајућим пословима;
предвиђен пробни рад у трајану од 6 месеци.
Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству канидта (уговори о раду, потврда послодавца и сл.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему претходно искуство
о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су
дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које
се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком
радног места за које се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/ 50 52 73

Референт за финансијскорачуноводствене послове

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове, 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 средњег образовања (IV степен); уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом,
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контакт телефоном, мејл 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); Уверење о радном стажу
издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 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.
Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. 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 50
52 73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички
центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000
Крагујевац, Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву) ”

такт телефоном, е-маил 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); уверење о радном стажу
издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 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.
Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. 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 50
52 73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички
центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000
Крагујевац, Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

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

Мајстор одржавања – бравар

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар

за потребе Службе за правне и
економско-финансијске послове, 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-звање дипломирани економиста; уверење о држављанству РС; Извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом, кон-

за потребе Службе за техничке послове,
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
одговрајућег профила – (III степен); Уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних
(ако је кандидат променио презиме); кратку
биографију са адресом, контакт телефоном,
е-маил адресом. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да дос-
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тави: 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);
Уверење о радном стажу издатог од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). 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. Оглас објавити
на интернет страници Министарства здравља
Републике Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је
осам (8) дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. 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 50 52 73. Пријаве се подносе лично, у
затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Универзитетски
клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина
30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за радно место
___ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)”.

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

Лабораторијски техничар

(IV 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); кратку биографију са
адресом, контакт телефоном, е-маил адресом; Дозвола за рад – лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик надлежне коморе; приликом заснивања
Бесплатна публикација о запошљавању

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); уверење о радном стажу издатог
од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО). 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.
Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког
центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. 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 50
52 73. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на адресу: Универзитетски клинички
центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000
Крагујевац, Обавезно назначити за које се
радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Др Михајло Мика Марковић 1
тел. 034/323-499

Доктор медицине
УСЛОВИ: Услови за обављање послова: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. 09. 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. 09. 2005. године,
положен стручни испит, лиценца, најмање 12
(дванаест) месеци радног искуства у звању
доктора медицине у здравственим установама које обављају здравствену заштиту запослених, обављањем делатности медицине
рада. Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави: пријаву
на конкурс; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издату од стране надлежног

органа; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству РС; Оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме); као доказ о
радном искуству кандидати треба да доставе доказ – потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО); Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави
лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за радно место на које се прима.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. 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.
Рок за подношење пријава је осам (8) дана
од дана објављивања огласа код Националне
службе за запошљавање. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Застава Завод за здравствену заштиту радника д.
о. о. Крагујевац, Ул. Др Михајло Мика Марковић бр. 1, 34000 Крагујевац, Са назнаком: за
оглас за пријем у радни однос.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Доктор медицине – лекар опште
медицине
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Лекар специјалиста радиологије
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 положеном специјалистичком испиту за радно место лекар специјалиста радиологије; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом; дозвола за
рад-лиценца издата од стране 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
18.05.2022. | Број 987 |

49

Медицина

управе или полицијске станице); Уверење о
радном стажу издато од стране Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО). 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. Оглас објавити на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац и у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Рок за подношење пријава је
осам (8) дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. 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 50 52 73. Пријаве се подносе лично, у
затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30,
34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које
се радно место конкурише: „пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене до
њеног повратка на рад, у Служби опште
медицине

2. Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
ради замене привремено одсутне
запослене до њеног повратка на рад, у
Одсеку за одржавање хигијене објеката
и простора
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и
посебне услове: завршен медицински факултет VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решење о упису у комору (под тачком 1); основно образовање (под тачком 2).
Опис послова: У складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у
Дому здравља Крушевац. Кандидати који се
пријављују на оглас достављају: пријаву на
оглас у којој се наводи за које радно место
се пријављују; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању (под тачком 1); оверену фотокопију сведочанства о
основном образовању (под тачком 2); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (под тачком 1); оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у
Комору (под тачком 1); изјаву да су здрав-
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ствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кандидата одлучује
директор. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

ве: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи,
општег смера; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију лиценце
или решења о упису у комору; биографију са
адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу: Дом
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144,
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на
оглас број 9/22”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране. Контакт телефон:
018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Спремач / хигијеничар

на одређено време због повећаног
обима пословања

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Помоћни радник

за рад у Техничким пословима Ковид
болнице Крушевац при Заједничким
немедицинским пословима, на одређено
време 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: основна школа. 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 сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато на девојачко
презиме. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти
са назнаком „За оглас” са називом и редним бројем радног места за које се конкурише искључиво поштом а на горе наведену
адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Mедицинска сестра

за рад у Одељењу за поливалентну
патронажу, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о раду. Посебни услови: Стручна спрема/
образовање: средње образовање из области
медицине; додатна знања/испити/радно искуство: IV степен стручне спреме, медицинска
сестра, положен стручни испит; лиценца.
Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом
о раду. Посебни услови: Нк радник – завршена основна школа. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе:
диплому о завршеној основној школи; потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење или потврду о радном искуству; 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 спремача/хигијеничара”. Пријаве са непотпуном документацијом,
као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране.

Виши физиотерапеутски
техничар (струковни терапеут) /
физиотерапеутски техничар
на одређено време због повећања
обима пословања

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

Гинеколошко акушерска сестра
на одређено време због повећаног
обима пословања

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о раду. Посебни услови: ИВ степен стручне спреме, гинеколошко акушерска 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. 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.

Медицинска сестра

на одређено време због повећаног
обима пословања
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.
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: 018/804215, 018/804-211.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1. Администратор базе података

на одређено време до 3 месеца због
повећаног обима посла, пробни рад од
једног месеца
Опис послова: израда новог и ажурирање
постојећег апликативног софтвера (анализа
пословања израда пројектантско – програмске документације, израда програма, инсталисање програма на систем, инсталисање
осталих пратећих алата неопхдоних за рад
програма, обука корисника, праћење, анализа
и рад програма), стара се о функционисању
Бесплатна публикација о запошљавању

информационог система, води ажурну евиденцију компјутерске опреме, њеног статуса
и одржавања, врши обуку запослених, прати
и примењује савремена и стручна достигнућа
из области информатике и телекомуникација,
врши поправку рачунарске опреме мањег обима, израђује и ажурира интернет презентације
Завода.

мене пријаве неће се узимати у обзир. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити
примљени у радни однос доноси директор у
року који не може бити дужи од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава кандидата. За све информације можете се обратити на телефон 022/479-365.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство:
високо образовање на основним студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године / на студијама у трајању
до три године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године, најмање годину дана радног искуства.
Потребна документација: пријава на оглас,
фотокопија дипломе/уверења о завршеним
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године /
на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија
личне карте, кратка биографија (CV), доказ
о радном искуству у виду уверења/потврде
послодавца, фотокопије радне књижице и др.
2. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама «Послови» Националне службе
за запошљавање. 3. Оглас ће бити објављен и
на web сајту Министарства здравља Републике
Србије и вeb сајту Завода за трансфузију крви
Војводине. 4.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. 5. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

31000 Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055
e-mail: majamenta@mts.rs

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб.
тел. 022/479-356

Возач санитетског возила
(у санитетском превозу)

УСЛОВИ: опис посла за горе наведено радно
место утврђен је Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места
у Дому здравља „Рума”. Услов за обављање
горе наведених послова: стручна спрема/
образовање: средње образовање, IV или III
степен. Додатна знања, испити, радно искуство: возачка дозвола Б категорије. За горе
насловљено радно место кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом, адреса,
контакт телефон, оверену фотокопију дипломе и фотокопију возачке дозволе. Пријаве на
оглас предају се поштом или лично у Секретаријату Дома здравља „Рума” од 07-14 часова
радним данима или поштом на адресу Орловићева бб Рума са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено
време – „-возач санитетског возила у санитетском превозу”, у року од 8 дана од дана
објављивања Јавног огласа у листу „Послови”.
Јавни оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС, огласној табли Дома
здравља „Рума” и интернет презентацији Дома
здравља „Рума”. Уз потписану пријаву на оглас
са кратком биографијом приложити доказе о
испуњености услова. Непотпуне и неблаговре-

АПОТЕКА МЕНТА

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС, фармацеутски техничар.
Јављање кандидата на контакт телефон: 065/
338-8055. Слање пријава за запослење на
мејл адресу: majamenta@mts.rs. Оглас је отворен до 10.06.2022. године.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Помоћни кувар

за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране у Служби за
техничке и помоћне послове, пробни
рад од три месеца
УСЛОВИ: На оглас се могу јавити кандидати
који су завршили средње образовање. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

Домар – мајстор одржавања

у Одеку за текуће и превентивно
одржавање објеката и инсталација, у
саставу Службе за техничке и помоћне
послове, пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: На оглас се могу јавити кандидати
који су завршили средње образовање. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

Сервирка

за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране у саставу Службе
за техничке и помоћне послове, пробни
рад од три месеца
18.05.2022. | Број 987 |
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УСЛОВИ: На оглас се могу јавити: 1) кандидати који су завршили средње образовање;
или 2) изузетно кандидати који су завршили
основно образовање и имају радно искуствона тим пословима стечено од дана ступања
на снагу уредбе о каталогу радних места.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом и контакт
подацима; оверену фотокопију дипломе/сведочанства о завршеној школи; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Радник обезбеђења без оружја

за потребе Одсека за ППЗ
(противпожарну заштиту, ФТО /
физичко-техничко обезбеђење и
телефонску комуникацију у саставу
Службе за техничке и помоћне послове,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит из области ППЗ; лиценца за вршење
основних послова службеника обезбеђења –
без оружја. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту из области ППЗ; оверену фотокопију
лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја, издате од
надлежног органа; уверење да кандидат није
осуђиван (издаје надлежна ПУ МУП-а), не
старије од шест месеци; уверење да се против кандидата не води истрага и кривични
поступак (издаје надлежни суд), на старије
од шест месеци. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Оператер у контакт центру
(телефониста)

за потребе Одсека за ППЗ
(противпожарну заштиту), ФТО
(физичко-техничко обезбеђење) и
телефонску комуникацију у саставу
Службе за техничке и помоћне послове,
пробни рад од три месеца
УСЛОВИ: На оглас се могу јавити кандидати
који су завршили средње образовање. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; извод из матичне књиге
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за
правне, кадровске и административне послове (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
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у радни однос за послове ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси
пријаву).

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Лабораторијски техничар

на одређено време од 3 месеца
Опис посла: Припрема простор, опрему и
средства за рад. Врши узорковање биолошког материјала (крв, урин, брисеви, плеурални пунктат, материјал узет током инвазивних
дијагностичких процедура и др.) у лабораторији и на одељењу – одсеку, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема,
одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме, одржава културе микроорганизама; обавља све потребне бактериолошке, серолошке, паразитолошке, биохемијске,
хематолошке анализе узетог материјала по
налогу лекара одењења-одсека. Припрема
микробиолошке подлоге, врши припрему и
стерилизацију инструмената и материјала.
Придржава се мера заштите на раду. Ради
на биохемијским и другим анализаторима;
изводи лабораторијске анализе биолошког
материјала, у складу номенклатуриом услуга
на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, уклања медицински отпад на
прописан начин; води прописану медицинску
документацију, ради периодичне и годишње
извештаје о раду службе. Фактурише лекове и услуге. Учествује у обуци приправника
и усавршавању лабораната.. Обавља и друге
послове у својој струци по налогу начелника
службе за лабораторијску дијагностику За свој
рад одговара, главној сестри-техничару здравствене утанове, шефу одељења за специјалистичко консултативне прегледе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: завршена средња медицинска школа смер лабораторијски техничар;
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 – смер
лабораторијски техничар; 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.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана
од дана објављивања огласа, у листу „Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве које пристигну по истеку овог рока
сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Контакт телефон 018/830-927.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама путем поште на адресу Специјална
болница за плућне болести „Озрен” Сокобања
насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену „пријава на оглас за лабораторијског техничара или лично у просторијама Болнице.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ И НЕГУ СТАРИХ
ЛИЦА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Арсенија Чарнојевића 51

Спремачица
2 извршиоца

Опис послова: обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује
собе и просторије за боравак корисника; пријављује сва оштећења и кварове на
инсталацијама, инвентару и опреми; прати
стање залиха потрошног материјала и ситног
инвентара за потребе одржавања чистоће;
одржава хигијену у канцеларијама запослених и заједничким санитарним чворовима;
одржава чистоћу дворишта и износи смеће;
обавља послове великог спремања два пута
годишње (прање прозора, врата, тераса);
обавља хигијену ноћних судова за физиолошке потребе корисника (лопата, гуска); за
свој рад непосредно одговара руководиоцу
Службе и директору; обавља и друге послове по налогу директора, а који су истоврсни
и нису у супротности са стручном спремом и
образовањем.
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију:
фотокопију дипломе о завршеној школској
спреми; фотокопију личне карте; фотокопију
уверења о држављанству, фотокопију извода
из матичне књиге рођених, кратку биографију
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата. Општи услови за рад: да је кандидат
пунолетан држављанин Републике Србије,
да има прописану стручну спрему потребну
за наведено радно место и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве се подносе лично или
поштом на горе наведену са назнаком „Пријава на оглас”. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање. С обзиром да кандидати достављају документацију у виду фотокопија, иста им неће бити враћена. 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. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити од важности за доношење
одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата, биће објављена на огласној табли Дома за
смештај и негу старих лица Прокупље, а изабрани кандидати ће бити и лично обавештени
телефоном.
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ДОМ ЗА СТАРЕ И ОДРАСЛЕ
„ТОРЛАК”
11000 Београд, Јоргована 55 б
тел. 011/3946-060

Медицинска сестра
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске струке; медицинска сестра или медицинска сестра-техничар; пожељно радно искуство
као и лиценца или положен стручни испит.
Рад у сменама и ноћни рад.

Неговатељ / неговатељица
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме медицинске струке без обзира на радно искуство. Рад
у сменама и ноћни рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу
јавити директно послодавцу на телефон:
060/6222-215.

„КОНАК” ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА
Сремска Каменица
тел. 063/563-777

Физиотерапеут

место рада Сремска Каменица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме физиотерапеутска сестра; са радним искуством од 6.
месеци; рад у сменама; обезбеђена исхрана.
Рок за пријаву 10. 06. 2022. Јављање на горе
наведени телефон.

ЗАСТАВА КОВАЧНИЦА АД
КРАГУЈЕВАЦ
тел. 062/8025-354

Електричар

привремено повремени послови
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација, електро струке; пожељно радно искуство на истим
или сличним пословима. Кандидати за више
информација могу позвати на контакт телефон: 062/802-5354, најкасније до 25.05.2022.
године.

Радник у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме-електротехничар, машиниста, прехрамбени техничар; рад са опасним материјама, рафинер
на белењу масним киселинама, пречистачу
отпадних вода, одговоран за одржавање технолошких параметара у својој смени; рад у
сменама; ноћни рад; радно место са повећаним ризиком. Пријаве слати имејлом. Кандидати се могу јављати и на контакт телефон.
Рок за пријаву је до попуне.

„МД ТРАДЕ” ДОО

18000 Ниш, Жарка Ђурића 12а

Електротехничар у производњи
електро грејача
за рад у Гаџин Хану
2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Гаџин Хан; пожељно
поседовање возачке дозволе Б категорије;
организован превоз.

ЦНЦ оператер на ласеру
за рад у Гаџин Хану

УСЛОВИ: Место рада: Гаџин Хан; познавање
рада на рачунару: основни ниво; пожељно
поседовање возачке дозволе Б категорије;
обезбеђен превоз.

Помоћни радник – инсталатер
грејања
УСЛОВИ: Опис послова: извођење радова на
увођењу централног грејања; пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се јављају
на контакт телефоне: 018/224-114 и 063/7252085 или лично на адресу послодавца у Нишу,
радним данима од 08.00 до 16.00 часова.

ЈУГОДОМ ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ
21000 Нови Сад, Темеринска 110
тел. 021/6624-222

Помоћни радник – утовар и истовар
робе

„ГРАДИС” ДОО
21000 Нови Сад
тел. 064/1237-202

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме
или било ког занимања грађевинске, машинске средње стручне спреме; рад у сменама; небитно радно искуство. Рок за пријаву
11.06.2022. Јављање кандидата на горе наведени број телефона.

Помоћни прерађивач дрвета

ГЕОМЕХАНИКА ДОО

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; небитно радно искуство. Рок за пријаву
09.06.2022. Јављање на горе наведени телефон.

на теренским извођењима радова, место
рада Нови Сад
2 извршиоца

за рад у Ковиљу
3 извршиоца

„БИМАЛ СУНЦЕ” ДОО

25000 Сомбор, Стапарски пут бб.
тел. 064/8401-050
e mail: dragana.simic@bimal.group.com

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд – Савски венац
тел. 064/3361-304

Помоћни радник геобушача

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме,
грађевинске, машинске или технолошке школе;
без обзира на искуство; возачка дозвола Б категорије; возачка дозвола Ц категорије; терен-

ски рад; пробни рад 3 месеца. Рок за пријаву
20.05.2022. Јављање на горе наведени телефон.

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 4

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: 1. 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 академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године; 2. најмање пет година радног искуства у области
културе (установе културе и/или самостално
обављање уметничке или др. делатности у
области културе); 3. да се против кандидата
не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 4. држављанство Републике Србије; 5. општа здравствена способност.
Приликом избора кандидата Управни одбор ће
ценити и следеће допунска знања и способности: квалитет и одрживост понуђеног предлога Програма рада и развоја библиотеке за
период од четири године, знање једног светског језика. Конкурсна документација треба
да садржи: предлог Програма рада и развоја
библиотеке за период од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; оверену потврду послодавца, односно копију решења или уговора / анекса уговора о раду, оверену копију уверења
које издаје репрезентативно удружење у култури којима се потврђује радно искуство у
области културе; биографију кандидата; 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; доказ о
знању светског језика (диплома факултета,
потврда о положеном испиту на студијама
или уверење – потврда референтне акредитоване установе); уверења о држављанству
Републике Србије (не старија од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (издат
на новом обрасцу сходно Закону о матичним
књигама, Службени гласник РС, бр.; оверену
копију личне карте и доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење издат
од стране здравствене установе за издавање
уверења. Пријаве на конкурс подносе се непосредно или путем поште Управном одбору
Јавне библиотеке „Бољевац” у Бољевцу на
адресу: Јавна библиотека „Бољевац”, Кнеза
Милоша 4, 19370 Бољевац, п.ф. 13, са назнаком „Пријава на конкурс – не отварати”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

24400 Сента, Главни трг 1/II
тел. 024/811-037
e-mail: zentarhiv@gmail.com

Архивски помоћник
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место рада Бечеј
УСЛОВИ: да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен стручни испит за архивског помоћника;
да има најмање 1 годину радног искуства у
струци; знање језика грађе од које се највише чува у Установи – српског и мађарског;
познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава
са контакт адресом, електронском адресом и
бројем телефона; радна биографија; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
копија дипломе о стеченом средњем образовању; оригинал или оверена копија уверења
о положеном стручном испиту; оригинал
или оверена фотокопија доказа о стеченом
радном искуству; уверење о држављанству
Републике Србије.
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве на јавни
конкрус је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању
гласила „Послови” Националне службе за
запошљавање. Пријаву са прилозима доставити лично или послати на адресу установе:
Историјски архив, Сента 24400 Сента, Главни
трг 1/II, са назнаком „За јавни конкурс ради
попуњавања радног места”. Име лица задужено за давање обавештења о конкурсу:
Тибор Молнар – виши архивист. Спровођење
јавног конкурса за радно место архивског
помоћника спроводи Конкурсна комисија.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће бити разматране. Провера
оспособљености, знања и вештина, компетенција, као и знања српског и мађарског језика кандидата у изборном поступку вршиће
се у Сенти (Главни трг 1/II) у року од 7 дана
након истека рока за доставу конкурсне
пријаве.

НАРОДНИ МУЗЕЈ

36000 Краљево, Трг Светог Саве 2
тел./факс: 036/315-350, 333-004
e-mail: office@nmkv.rs

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних Законом, испуњава и следеће услове: да
има 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 или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и то: Филозофски факултет
(одељења за археологију, историју, етнологију, историју уметности) или Факултет ликовних уметности или Факултет примењених
уметности; да има најмање пет година радног
искуства у области културе; положен стручни
испит у делатности заштите културних добара; да се против кандидата не води истрага
и да против њега није подигнута оптужница
за кривична дела која се гоне по службеној
дужности односно да праваснажном судском
одлуком није осуђен за кривично дело које
га чини недостојним за обављање дужнос-
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ти директора Музеја; да поседује знање једног страног језика; да поседује знање рада
на рачунару; да је држављанини Републике
Србије; да је опште здравствено способан.
Конкурсна документација за избор кандидата
за директора Музеја треба да садржи: предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године; оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или оверену копију уверење о
положеном стручном испиту; доказ о радном
искуству (област заштите културних добара);
биографију и библиографију кандидата која
мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада установа културе са
кратким прегледом остварених резултата у
раду; доказ о знању страног језика (фотокопија индекса, потврда о положеном испиту на
студијама или уверење – потврда референтне
акредитоване установе); уверење – потврда
релевантне установе или претходног послодавца о познавању основних програма за рад на
персоналном рачунару; уверење надлежног
органа да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење надлежног органа
да кандидат није правноснажно осуђиван;
уверење о држављанству Републике Србије;
фотокопију личне карте (очитану личну карту); доказ о општој здравственој способности
– лекарско уверење. Докази се прилажу у
оригиналу или копији овереној код надлежног
органа. Конкурс је отворен 12 дана од дана
објављивања. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или
лично на адресу: Народни музеј Краљево, Трг
Светог Саве бр. 2, 36000 Краљево. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати. Управни одбор
Народног музеја ће се у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса предложити листу кандидата и предлог за именовање
директора доставити оснивачу – Скупштини
града Краљева.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

4) биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада
установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду, 5) уверење надлежног органа да се против њега не води истрага
и да против њега није подигнута оптужница
(не старије од 6 месеци) за кривична дела
која се гоне по службеној дужности, 6) уверење о држављанству Републике Србије, 7)
извод из матичне књиге рођених, 8) ишчитану личну карту, 9) доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење, 3.
адреса за подношење пријава: пријаве на
конкурс подносе се непосредно или путем
поште Управном одбору Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар, на
адресу Градски парк бб, 36300 Нови Пазар,
са назнаком „Пријава на конкурс за директора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић”
Нови Пазар, не отварати”. 4. Рок у коме се
подносе пријаве: пријаве за конкурс за директора Библиотеке се подносе у року од 8 дана
од дана оглашавања јавног конкурса у дневним новинама, на интернет страници Националне службе за запошљавање, на интернет
страници и огласној табли Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар. Уколико
се текст јавног конкурса не објави истог дана
у штампаним медијима, као почетак рока за
подношење пријава рачуна се наредни дан
од дана последњег објављеног текста јавног
конкурса. Неблаговремене, недопуштене,
неразмљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази,
Управни одбор одбациће закључком, против
кога се може изјавити посебна жалба Оснивачу у року од три дана од дана достављања
закључка.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139

36300 Нови Пазар, Градски парк бб.
тел. 020/5100-005

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. Услови за именовање директора: 1) да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије
или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године по раније
важећем пропису), 2) да има најмање пет
година радног искуства у култури, 3) да се
против њега не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности, 3)
да је држављанин Републике Србије, 4) да је
опште здравствено способан. 2. Конкурсна
документација за избор кандидата за директора Народне библиотеке” Доситеј Обрадовић” Нови Пазар треба да садржи: 1) Предлог
програма рада и развоја Народне библиотеке
„Доситеј Обрадовић” Нови Пазар за период
од четири године, 2) оверену копију дипломе, 3) доказ о радном искуству у култури,

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.
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Б Е О Г РА Д
ОШ „КРАЉИЦА МАРИЈА”
11212 Овча – Београд
Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Наставник предметне наставе
енглеског језика
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: висока стручна спрема
на основу члана 140 и члана 142 Закона о
основама система образовања и васпитања,
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљица Марија”,
као и посебни услови из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву на конкурс приложити: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја – https://www.mpn.
gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/, радну биографију; доказ о стручној спреми (оверена копија
дипломе, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
професионалне праксе); уверење о неосуђиваности издато од МУП-а (оригинал); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); доказ који се
односи на психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, подноси се приликом пријема у радни однос.
ОСТАЛО: пријаве послати поштом (са назнаком „За конкурс”) или их доставити на адресу школе. Ближе информације се могу добити на број телефона: 011/2731-495. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „Др АРЧИБАЛД РАЈС”
Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник технике
и технологије
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 (у
даљем тексту: Правилник); 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 проБесплатна публикација о запошљавању

писима 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).
ОСТАЛО: 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
старија од 6 месеци; , 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 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. 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 горе наведену адресу са назнаком „Пријава на конкурс” или лично у школи радним
данима од 08 до 14 часова. Контакт телефон:
011/2772-563.

ВИСОКА ШКОЛА
СТУКОВНИХ СТУДИЈА
АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА

11000 Београд, Делиградска 27/II
тел. 011/3650-137

Наставник (виши предавач,
предавач или професор струковних
студија) за ужу стручну област
Физичка култура и спорт
Наставник (виши предавач,
предавач или професор струковних
студија) за ужу стручну област
Менаџмент у спорту
УСЛОВИ: VII/2 (академски специјалиста или
магистар) или VIII (доктор наука); основно знање рада на рачунару (MS Word, MS
Excel, MS Powe Point, Internet). Сви кандидати за позиције професора струковних студија,
вишег предавача и предавача струковних студија морају испуњавати опште услове предвиђене чланом 73, 74, Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони 73/2018) и
Правилником о избору у звања наставника и
сарадника Високе школе струковних студија
– Академија фудбала. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова (биографија,
оверена фотокопија дипломе, списак научних
и стручних радова, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење
о неосуђиваности) доставити на имејл адресу: info@akademijafudbala.com. Непотпуне и
неблаговремено поднете пријаве неће се узети у обзир. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Контакт телефон је
011/3650-137 од 10.00 до 16.00 часова.

ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”

11080 Земун, Добановачки пут 107
тел. 011/3170-491

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана (до
престанка дужности директору школе)
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају
услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020
и 129/2021) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597,
16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1,
17/2021-75) и то: 1. да имају одговарајуће
образовање: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (морају да имају завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
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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 имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријемни формулар кандидати достављају следећу документацију:
биографију кандидата, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (уколико је кандидат стекао образовање по
прописима које важе после 10. септембра
2005. године доставља оверену фотокопију
дипломе основних студија и оверену фотокопију дипломе мастер студија), уверење о
држављанству Републике Србије, уверење о
неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о знању српског језика
– језика на којем остварују образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику. Кандидати који испуњавају услове се у року од осам дана упућују на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима о испуњавању услова се достављају
лично или се шаљу на адресу школе, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ”

11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 6
тел. 011/2281-390

Наставник биологије

на одређено време до повратка на рад
одсутне запослене

УСЛОВИ: 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
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биологије-хемије, професор биологије-физике, професор биологије – информатике,
професор биологије – математике, дипломирани професор биологије – мастер, дипломирани биолог – мастер, дипломирани
професор биологије – хемије мастер, дипломирани професор биологије – географије
мастер, дипломирани молекуларни биолог – мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер
професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор биологије и хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.
Кандидат треба да испуњава све услове за
пријем у радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи. У поступку одлучивања о
избору кандидата врши се претходна провера психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. На психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима упућују се кандидати
који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Након пријема резултата претходне
провере психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима кандидати
који испуњавају услов за пријем у радни
однос позивају се на разговор. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз
одштампани пријавни формулар кандидати
обавезно подносе доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте образовања, а лица са звањем мастер обавезно
достављају и диплому основних академских
студија), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, за лица која нису стекла
образовање на српском језику доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе,
биографију. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Доказ да кандидат има одговарајућу психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима-лекарско уверење подноси се пре закључења
уговора о раду. Решење о избору кандидата
доноси директор школе у року од 8 дана од
достављања образложене листе кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Пријавни формулар са биографијом

и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или
поштом на наведену адресу са назнаком „За
конкурс за радни однос”. Достављени подаци обрађиваће се, у складу са Законом о
заштити података о личности, у сврху обраде података у конкурсном поступку.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Редовни професор за ужу научну
област Друмски и градски транспорт
робе
Редовни професор за ужу научну
област Информатика
Ванредни професор за ужу научну
област Математика
на одређено време од 5 година

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

Асистент за ужу научну област
Индустријска логистика, ланци
снабдевања и складишни системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17),
Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на
конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија,
дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ,
Београд, Војводе Степе 305.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11080 Земун – Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Оглас објављен 27.4.2022. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11080 Земун – Батајница
Браће Михајловић Трипић 2

Наставник српског језика и
књижевности
Наставник енглеског језика
на одређено време

Наставник разредне наставе
на одређено време

Наставник информатике и
рачунарства
на одређено време

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо
образовање, прописано чланом 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника, васпитача и
стручног сарадника основне школе и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
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гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021): а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидистиплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. год. Лице из подтачке (2) мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. 2) Психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; 3) 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: кандидат,
наставник или стручни сарадник, мора имати стечено основно, средње, више или високо образовање на српском језику, или имати
положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар доставити: оверену фотокопију дипломе
о завршеним основним студијама, оверену
фотокопију дипломе о завршеним мастер
академским студијама, односно оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама
у четворогодишњем трајању по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. год.; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу (важи за кандидате који
нису приправници); уверење о држављанству – оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених – оверена фотокопија;
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривична дела
из тачке 3) услова конкурса – не старије од
6 месеци; радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање језика на коме
се изводи васпитно-образовни рад доказује
се положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате који су стекли обраБесплатна публикација о запошљавању

зовање на српском језику. Решење о избору
кандидата доноси директор школе у року
од осам дана од достављања образложене листе кандидата који испуњавају услове
конкурса. ОШ „Бранко Радичевић” у Батајници, као руковалац подацима о личности,
предузимаће све потребне техничке и организационе мере за заштиту личних података кандидата, ради спречавања случајног
или незаконитог уништења, или случајног
губитка, измена, неовлашћеног откривања,
коришћења или приступа подацима као и
од свих незаконитих облика обраде. Пријава на конкурс мора садржати актуелни број
фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основна
школа „Бранко Радичевић” 11273 Батајница,
Браће Михајловић Трипић 2.

ПУ „МУДРИЦА И ДОБРИЦА”
11253 Сремчица, Београдска 325
тел. 065/2527-003
e-mail: mudricaidobrica@gmail.com

Васпитач

2 извршиоца

Контакт са послодавцем можете остварити позивом на број 065/2527003 или
слањем радне биографије на e-mail:
mudricaidobrica@gmail.com

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

Редовни професор за ужу научну
област Хемијско – механичка
прерада дрвета
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, област прераде дрвета, Шумарски факултет, Одсек технологије дрвета
(изборна група: Хемијско-механичка прерада дрвета), способност за наставни рад,
објављени научни и стручни радови; са радним искуством.

Ванредни професор за ужу научну
област Машине и уређаји у преради
дрвета
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, област прераде дрвета, Шумарски факултет, Одсек технологије дрвета
(изборна група: Машине и уређаји у преради дрвета), способност за наставни рад,
објављени научни и стручни радови, са радним искуством.

Редовни професор за ужу научну
област Ерозија и конзервација
земљишта и вода
УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, област еколошки инжењеринг
у заштити земљишних и водних ресурса;
доктор наука за водопривреду ерозионих

подручја, Шумарски факултет, Одсек и студијски програм за еколошки инжењеринг у
заштити земљишних и водних ресурса, способност за наставни рад, објављени научни
и стручни радови, са радним искуством.

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Ерозија и конзервација земљишта и
вода
на одређено време од три године

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука, област еколошки инжењеринг
у заштити земљишних и водних ресурса,
Шумарски факултет, Одсек и студијски програм за еколошки инжењеринг у заштити
земљишних и водних ресурса, са радним
искуством, способност за наставни рад
ОСТАЛО: остали услови за избор наставника и сарадника утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака радника Шумарског факултета, као и
Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод
из матичне књиге рођених, држављанство,
списак научних и стручних радова, сепарате радова), достављају се Правној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1. у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама
и на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту факултета и сајту универзитета. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

ОШ „СУТЈЕСКА”

11080 Земун, Задругарска 1

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то
да: а) има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи за радно место – наставник
енглеског језика; б) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике
Србије; д) зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: уз пријавни формулар, који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС,
не старије од један месеци; личну биографију. Контакт телефон, контакт електронске адресе (имејл) и адресу пребивалишта.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 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
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је директору у року
од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу
у року од осам дана од достављања образ
ложене листе. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве на конкурс се подносе у
затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за наставника енглеског језика”, препорученом поштом или лично на горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од секретара школе и путем
телефона 011/2611-796. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 445 („Сл. гл. РС” бр.
88/17, 27/2018 – др. закон; 10/2019, 6/2020
и 129/2021): да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога школе стеченог: 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 педа-
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гошких 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 до10. септембра 2005. године;
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примања и давања мита; за кривична дела из
групе крвних дела против полне слободе,
против правног саобраћајаи 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
коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има дозволу за рад за наставнике, васпитаче 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 школе.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: оверен препис
(оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверен препис / оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; потврду да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал не старији
од 6 месеци); уверење 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); уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична деле из члана 139 став 1 тачка Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или фотокопија
не старије од 6 месеци); 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 или оверену фотокопију лиценце за
директора школе (ако кандидат поседује);
пријаву на конкурс са радном биографијом
и предлогом кретања у служби са стручниму
усавршавањем, план и програм рада директора школе. Доказ о знању српског језика на
коме се остварује васпитно-образовни рад,
доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на том језику. Кан-

дидат 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 одштампан формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетном документацијом
доставља лично или поштом на адресу ОШ
„Јосиф Панчић”, 11030 Београд, Пожешка
52, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у
секретаријату школе лично или позивом на
телефон 011/3554-845.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације,
за предмете 1. Методологија
истраживачког рада у физичком
васпитању и спорту (ИАС), 2.
Методологија истраживања у
физичком васпитању и спорту (МАС),
3. Методологија истраживања у
физичком васпитању и спорту (ДАС),
4. Статистика у физичком васпитању
и спорту (ДАС)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег
степена докторске академске студије из
области физичког васпитања и спорта или
области физичког васпитања, спорта и кинезитерапије, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10.09.2005. године,
односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати
треба да имају способност за наставни рад,
да имају објављене научне односно стручне радове у научним часописима или зборницима са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју научно-наставног
подмлатка. Кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона
о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статута Факултета, Правилника о
организацији и систематизацији послова на
Факултету и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и
заснивања радног односа наставника и
сарадника факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал
радови, фотокопије диплома о завршеним
претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области,
потписана изјава о изворности (преузети
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са сајта Универзитета у Београду http: //
www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
правилници наставници образац 5). Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се достављају на адресу
Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Наставник у звање доцента, за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације,
предмет Теорија и методика
фудбала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег
степена (докторске академске студије) по
пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године. Кандидати треба да
имају способност за наставни рад, да имају
објављене научне односно стручне радове
у научним часописима или зборницима са
рецензијама и да имају остварене резултате
у развоју научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о
организацији и систематизацији послова на
Факултету и Правилника о начину, поступку
и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак објављених научних радова, оригинал радови, фотокопије диплома о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука
из одговарајуће научне области, потписана
изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду http: //www.bg.ac.rs/
sr/univerzitet/univ-propisi.php правилници
наставници образац 5). Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја
Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
11060 Београд, Поенкареова 8
тел. 011/2762-261

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2
или 3 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,
Бесплатна публикација о запошљавању

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. 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 и стручног
сараника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (образац
на сајту Министарства просвете) кандидат
треба да поднесе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника односно стручног сарадника; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); потврду да има најмање осам година рада у установи у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ
о знању српског језика (кандидати који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); доказ

да има обављену обуку и положен испит
за директора (уколико је кандидат поседује); 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);
доказ да се не води кривични поступак, није
покренута истрага против кандидата – уверење из надлежног суда (не старији од 6
месеци); доказ да за кандидата није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно
понашање потврда повереника за заштиту
равноправности (не старији од 6 месеци);
доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само кандидати који
су претходно обављали дужност директора); 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); преглед кретања у
служби са биографским подацима; очитану
личну карту. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима о испуњености
услова доставити са назнаком „Привјава на
конкурс за директора школе” препорученом
поштом на адресу: ОШ„ Влада Аксентијевић”
11060 Београд, Поенкареова 8, или лично у
Секретаријат школе, у времену од 09.0014.00 часова. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА”

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

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

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа – васпитачки смер медицинска сестра васпитач. Дозвола за рад
(лиценца / обавеза полагања испита за
лиценцу).
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УСЛОВИ: основно образовање са или без
радног искуства.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује васпитно образовни рад. Уз пријаву доставити: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; биографију; оригинал
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми не старије од једне
године; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена копија; уверење о
држављанству оригинал или оверена копија
не старија од шест месеци; уверење МУП-а
да лице није осуђивано правноснажном
пресудом. Ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику – уверење да је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријаваје 8 дана
од дана објављивања конкурса поштом или
лично од 09-14 часова, на наведену адресу установе. Све остале информације могу
се добити на број телефона 011/7292-331
локал 108.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375, факс: 011/8721-532

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе
треба да испуњава прописане услове из
члана 122 став 5, Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21 – у даљем тексту:
закон), члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и
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129/21 – у даљем тексту: закон). Одговарајуће високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 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; 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 образовање на
студијама другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Да испуњава услове за наставника те
врсте школе и подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране и хемија
– неметали, за педагога и психолога; да
има дозволу за рад наставника или стручног сарадника; да 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); најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са ученицима (доказ о испуњености прибавља се пре закључења уговора о раду);
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; да има
држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (кандидат који
је стекао високо образовање по прописима
почев од 10. септембра 2005. године подноси оверену фотокопију дипломе основних
и мастер студија) – не старије од 6 месеци; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу – не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију уверења о положеном испиту
за директора не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења

о држављанству не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију извод
из матичне књиге рођених не старији од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију
доказа о радном искуству у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврда треба да садржи податке о радном стажу
и пословима које је лице обављало и издаје
је установа у којој кандидат ради, а уколико кандидат није у радном односу потврду
издаје установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и
васпитања); оригинал или оверену фотокопију уверења да 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 не старије од
6 месеци (уверење или потврда надлежног
суда); оригинал или оверену фотокопију
уверења да кандидат није осуђаван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна 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 не старије од 6 месеци (уверење
из казнене евиденције или потврда надлежног МУП-а); оверену фотокопију доказа о
резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања
уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора
школе; оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата-извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај); оверену фотокопију доказа о
знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; оквирни план
рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат прибавља пре закључења
уговора којим се регулише статус изабраног
директора. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс и комплетном
документацијом доставља у року од 15 дана
од дана објављивања огласа, на адресу:
Пољопривредно-хемијска школа, Милоша
Обреновића 90, 11500 Обреновац, са назнаком „За конкурс за директора школе – не
отварај” или лично у просторијама секретаријата школе. Потребне информације у вези
са конкурсом могу се добити код секретара
школе, на телефон: 011/8721-375 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
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ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-202

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће високо
образовање из чл. 140 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника гимназије, педагога или психолога: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност
студија 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; 2. дозвола за рад, односно положен
стручни испит за наставника или стручног
сарадника; 3. обука и положен испит за
директора (изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност); 4. најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; 5. психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 6.
неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
Бесплатна публикација о запошљавању

три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике Србије; 8. знање српског језика и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат
прилаже: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је високо образовање стекао по
прописима о високом образовању почев од
10. септембра 2005. године, подноси оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу; оригинал потврда да кандидат има најмање осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања;
потврда треба да садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој кандидат ради,
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања и
васпитања; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима које издаје надлежна здравствена установа (не старије од 6 месеци) –
оригинал; уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених
– оригинал или оверена фотокопија; доказ
о неосуђиваности за кривична дела из чл.

139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење надлежног суда, не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику);
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, као и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о
свом раду (извештај просветног саветника) ако га поседује; оверену фотокопију
лиценце за директора школе (уколико је
кандидат поседује); одштампан и попуњен
пријавни формулар за пријаву на конкурс,
преузет са званичног сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, са
радном биографијом. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Својеручно потписану пријаву са потребном документацијом
са назнаком „Конкурс за избор директора
школе” доставити на адресу школе. Контакт
телефон 011/8721-202. Кандидати треба да
доставе тачну адресу, контакт телефон и
имејл адресу.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел.011/8723-640

Директор

на период од 4 године
18.05.2022. | Број 987 |
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УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег високог образовања за наставника основне школе и овог подручја рада, за педагога и психолога, стеченог у складу са чл. 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука у ком случају је неопходна завршеност студија 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; 2. поседовање дозволе за рад наставника односно
стручног сарадника; 3. поседовање обуке
и положеног испита за директора установе (изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност). 4. најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са 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 давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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. поседовање
држављанства Републике Србије, 8. знање
српског језика (језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад).

испиту за лиценцу, односно стручном испиту); оверену фотокопију лиценце за директора установе (уколико је кандидат поседује); оргинал потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврда треба да садржи податак о радном стажу
и пословима које је лице обављало и издаје
је установа у којој кандидат ради, уколико кандидат није у радном односу потрвду
издаје установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и
васпитања); оригинал уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чланом 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење из казнене
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника, оверена фотокопија); доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања,
за кандидата који је претходно обављао
дужност директора установе (оверену
фотокопију); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, које издаје
надлежна здравствена установа, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија). Комисија за избор директора цени и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника уколико га кандидат поседује). 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.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву својеручно потписану са
потребном документацијом са назнаком
„Конкрс за директора школе” доставити
на горе наведену адресу. Контакт телефон
011/8723-640. Кандидати треба да доставе тачну адресу, контакт телефон и имејл
адресу.

ОСТАЛО: уз одштампан и попуњен пријавни формулар за пријаву на конкурс (који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидат треба да поднесе:
уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија не старије од 6 месеци); диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија), кандидат који је високо образовање
стекао по прописима о високом образовању
почев од 10.09.2005. године подноси оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија; доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (оригинал или оверена фотокопија), осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику; оверену фотокопију документа о поседовању
дозволе за рад (документа о положеном

на oдређено време са непуним
радним временом
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OVC „SOPOT HILL”
Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће образовање, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван,
да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; радно
искуство више од 1 године; степен и врста
образовања: математички факултет, VII/1
степен; рад на рачунару обавезан; обавезан
енглески језик: читање – виши средњи (Б2);
писање – виши средњи (Б2); говор – виши
средњи (Б2); пожељно поседовање возачке
дозволе Б категорије и да је особа активни
возач. Кандидати се могу јавити путем телефона 063/404-304 или путем имејл адресе
office@sopothill.edu.rs

Наставник српског језика

на oдређено време, са непуним
радним временом

УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће образовање, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван,
да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; радно
искуство више од 1 године; степен и врста
образовања: филолошки факултет, VII/1
степен; рад на рачунару обавезан; обавезан
енглески језик: читање – виши средњи (Б2);
писање – виши средњи (Б2); говор – виши
средњи (Б2); пожељно поседовање возачке
дозволе Б категорије и да је особа активни
возач. Кандидати се могу јавити путем телефона 063/404-304 или путем имејл адресе
office@sopothill.edu.rs

Наставник географије

на oдређено време, са непуним
радним временом

УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће образовање, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван,
да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; радно
искуство више од 1 године; степен и врста
образовања: географски факултет, VII/1
степен; рад на рачунару обавезан; обавезан
енглески језик: читање – виши средњи (Б2);
писање – виши средњи (Б2); говор – виши
средњи Б2); пожељно поседовање возачке
дозволе Б категорије и да је особа активни
возач. Кандидати се могу јавити путем телефона 063/404-304 или путем имејл адресе
office@sopothill.edu.rs

Професор разредне наставе
УСЛОВИ:. кандидат мора да има одговарајуће образовање, да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван,
да има држављанство Републике Србије,
да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; радно искуство више од 1 године; степен и
врста образовања: учитељски факултет,
VII/1 степен; рад на рачунару обавезан;
обавезан енглески језик: читање – виши
средњи (Б2); писање – виши средњи (Б2);
говор – виши средњи (Б2); возачка дозвола: пожељно поседовање возачке дозволе
Б категорије и да је особа активни возач.
Кандидати се могу јавити путем телефона 063/404-304 или путем имејл адресе
office@sopothill.edu.rs

Возач
УСЛОВИ: радно искуство више од 1 године;
степен и врста образовања: средња школа
II степен; неопходно поседовање возачке
дозволе Б категорије. Кандидати се могу
се јавити путем телефона 063/404-304 или
путем имејл адресе office@sopothill.edu.rs.
Напомена: потребно је да је особа са местом пребивалишта у Калуђерици (Београд).
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Наука и образовање

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: неопходно је поседовање возачке
дозволе Б категорије и да је особа активни возач; радно искуство више од 1 године;
степен и врста образовања: средња школа
II степен. Кандидати се могу јавити путем
телефона 063/404-304 или путем имејл
адресе office@sopothill.edu.rs

Радник на одржавању хигијене –
спремачица
УСЛОВИ: радно искуство више од 1 године;
степен и врста образовања: средња школа
II степен. Кандидати се могу јавити путем
телефона 063/404-304 или путем имејл
адресе office@sopothill.edu.rs

ПУ „КУЋА ВЕВЕРИЦА”

11000 Београд, Макаријева 1А
тел. 064/0022-990

Дипломирани васпитач

за рад са децом вртићког узраста,
на одређено време до 12 месеци, са
могућношћу заснивања сталног радног
односа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; основно знање рада на рачунару; знање енглеског језика – почетни ниво; пожељна лиценца или положен стручни испит; пожељно
радно искуство. Пробни рад 1 месец.

Медицинска сестра – васпитач

за рад са децом јасленог узраста,
на одређено време до 12 месеци, са
могућношћу заснивања сталног радног
односа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основно познавање рада у програмима; енглески
језик почетни ниво; пожељна лиценца или
положен стручни испит; пожељно радно
искуство. Пробни рад 1 месец. Рад у сменама
ОСТАЛО: кандидати своје пријаве могу слати ипутем мејла office@vrtickucaveverica.rs
или се могу јавити на телефон 064/0022990, контак особа је Биљана Лемаић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО КИШ”

11000 Београд, Генерала Штефаника 6
тел. 011/7856-845

Наставник разредне предметне
наставе историје
УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице које испуњава и услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020
И 129/2021): да има одговарајуће високо
образовање у складу са Закона о основама
система образовања и васпитања 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021 од 24. 05. 2021.
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; да има држављанство РС;
да зна језик на коме се оставрује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате
који образовање нису стекли на српском
језику).
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 школи: радну и личну биографију са адресом
и контакт телефоном – ЦВ; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и
врсте стручне спреме (да није старија од 6
месеци) – кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе
другог степена и оверену копију дипломе
основних академских студија; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци)
из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); ако одговарајуће високо образовање
није стечено на српском језику, доставља
се оверена фотокопија потврде/уверења
да је лице стекло средње, више или високо
образовање на српском језику или је положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (члан
141 став 7 ЗОСОВ). Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима – лекарско уверење подноси се пре закључења уговора

о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање, као ни фотокопије
докумената која нису оверене од стране
надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда).
Пријавни формулар са конкурсом тражене
доказе о испуњавању услова доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу школе, са назнаком „За конкурс за радно место ____”. Контакт телефон:
011/7856-845.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент и управљање
пројектима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом образовању, Правилником о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на
Универзитету, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом
Факултета и Правилником о организацији
и систематизацији послова на Факултету: може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам (8), односно
које има најмање три године педагошког
искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука; има научне,
односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области,
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, оригинално стручно остварење (пројекат,
студија, патент, оригинални метод и сл.),
односно руковођење или учешће у научним
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима и способност
за наставни рад; Заинтересовани кандидати
дужни су да уз пријаву приложе: Диплому
о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова
и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Управљање квалитетом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор, прописани Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом
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Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији
послова на Факултету: може бити изабрано
лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање осам
(8), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској
установи, има научни назив доктора наука; и има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, и способност за
наставни рад. Заинтересовани кандидати
дужни су да уз пријаву приложе: диплому
о завршеним претходним степенима студија
са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и
саме радове.
ОСТАЛО: сви прилози, достављају се архиви Факултета, поред папирне и у електронској форми (УСБ). Конкурс остаје отворен 15
дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
„ЕКО ЗВЕЗДИЦА”
Београд, Ада Циганлија 5
тел. 011/3551-479

Спремачица

са 50% радног времена

Сервирка

са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена средња школа; минимум 5 година радног искуства. Уз пријаву
доставити: пријава на конкурс, оригинал
или оверену фотокопију сведочанства о
завршеној средњој школи, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена
копија-уверење о држављанству оригинал
или оверена копија не старија од шест месеци. Уверење МУП-а да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање не
старије од 6 месеци. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса на адресу Установе
поштом или лично од 09-14 часова у ул. Ада
Циганлија бр. 5. Све остале информације
могу се добити на број телефона 011/3551479 и 063/63-63-32
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Посао се не чека, посао се тражи
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

11030 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-745
e-mail: oscrnjanski@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 као и чланом
122 Закона о основама система образовања
и васпитања: 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 пропису које је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце) за
наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује
може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора школе положи у року од
две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад;
неосуђиваност правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правносг саобраћаја и против 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 на пословима образовања и васпитања
у установи за образовање и васпитање,
након стеченог одговарајућег образовања.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговрајућим 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 испуњености осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије) или на студијама у трајању од три
године, или више образовање, за наставника те врсте школе, дозоволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотупне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) кандидати треба да приложе доказе о испуњености услова за избор директора школе и то: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника, педагога или психолога; потврду о радном стажу у установи на
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пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); лекарско уверење, не старије од 6
месеци, да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал); оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; извештај просветног саветника
као доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао поједничани стручни надзор),
а уколико нема овај извештај, кандидат
доставља краћу изјаву на околност недостављања извештаја; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора школе); доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику);
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 у складу са одредбом члана 139 став
1 тачка 3) Закона. Уверење основног суда
о некажњавању кандидата (уверење да
није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага); потврду о обуци и положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеној
обуци и испиту за директора установе неће
се сматрати непоптупном, јер правилник о
полагању испита није донет, па ће изабрани
кандидат бити у обавези да положи испит
за директора у законском року). Радна биографија са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе за време трајања мандата; додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телеофна
2396-745.

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”

11507 Стублине, Ваљевски пут бб.
тел. 011/8791-303
e-mail: oszivojinperic@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће услове: кандидат треба да
испуњава посебне услове редвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 и
чланом 142 став 1 и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/87, 27/18, 10/19,
6/20 и 129/21). 1. да имају стечено одговарајуће високо образовање прописано
чланом 139, 140 и 142 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
интердисциплинарне мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговорајуће научне, односно стручне области или области
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педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.
09. 2005. године; лице из потачке (2) мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, а
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,
1/22 и 2/22); 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за
кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе 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. држављанство Републике Србије; 5. извод из матичне књиге рођених; и 6. да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, (образовно-васпитни
рад се остварује на српском језику). Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4),
5), 6), саставни су део пријаве за конкурс и
подносе се у виду оригинала или оверених
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидати обавезно треба да доставе: 1. одштампан и попуњен пријавни формулар који се може преузети на званичној
страници министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. радну и личну биографију са назначеном адресом и контакт
телефоном (цв); 3. доказ о стручној спреми
– оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем високом образовању (уколико је кандидат стекао високо
образовање на студијама другог степена,
доставља оверену фотокопију дипломе другог степена и оверену фотокопију дипломе
основних академскох студија); 4. уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање 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 полних слобода, против
правног саобраћаја и против 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 старију од 6 месеци, (оверену фотокопију или оригинал); 5. уверење
о држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију не старију од 6 месеци); 6. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију не старију од 6 месеци);

7. уколико диплома није издата на српском
језику, као доказ да зна српски језик, кандидат прилаже доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, у оригиналу или
овереној фотокопији. Потребно је да кандидати такав попуњен и одштампан пријавни формулар са остатком наведене документацијом доставе на адресу школе ОШ
„Живојин Перић” ул. Ваљевски пут бб, 11507
Стублине, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурс”. Пријаве се подносе у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе и
која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, 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 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 разговот са кандидатима са листе,
сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је
директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор
школе доноси решење о избору кандидата
по конкурсу у року од 8 дана од достављања
образложене листе, коју сачињава Конкурсна комисија након обављеног разговора
са кандидатима. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта.
Доказ који се односи на способност за рад
са децом (лекарско уверење) подноси се
приликом пријема у радни однос. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са
Законом о заштити података о личности.
Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе на број телефона 011/8791-303 у времену од 8 до 12
часова. Конкурс за наведена радна места
објавити на порталу Националне службе за
запошљавање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

11271 Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120

Наставник у продуженом боравку
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
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др-закон, 10/2019,
27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то
да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
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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;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или предагошких
наука мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу
предмета, као и степен и врсту образовања
у складу са чланом 2. став 1 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 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); 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Докази о
испуњености услова из тач. 1), 3) -5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2)
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају Школи.
ОСТАЛО: уз пријавни формулар са званичне
интернет странице, потребно је да кандидат
достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (лица са звањем мастер достављају
и диплому основних академских студија);
оригинал или оверену фотокопију уверења
Министарства унутрашњих послова Републике Србије да није осуђиван не старије од
6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије
не старије од 6 месеци; оригинал или ове-
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рену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, издатог на прописаном обрасцу са
холограмом. 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
ученицима (Уверење о здравственом стању)
прилаже изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс мора
садржати актуелни број телефона и тачну
адресу пребивалишта кандидата. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе, која утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати, који испуњавају
услове у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају
услове и доставља је директору у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор школе доноси решење
о избору кандидата по конкурсу у року од
8 дана од дана достављања образложене
листе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима и доказима о испуњавању услова,
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријат школе
или поштом на горе наведену адресу са
назнаком за конкурс. Ближа обавештења
о конкурсу могу се добити од секретара
школе на телефон 011/8440-120. Подаци, који се прикупљају биће искоришћени
само у сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/2018).

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, др. закон,
10/19, 6/20 и 129/21/), и то да има: 1. одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду), рад на висини изнад 2 метра;
3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као ни за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита и давање мита и друга кривична
дела против полне слободе, правног саобраћаја, човечности, без обзира на изречену кривичну санкцију (уверење од МУП-а и
од суда); 4. да има држављанство Републике Србије, извод из матичне књиге рођених;
5. да зна српски језик – образовно-васпитни
рад се остварује на српском језику. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Документа се подносе у оригиналу или овереној фотокопији не старија
од 6 месеци. Посебни услови за радно место
домар-мајстор одржавања: средње образовање, трећи или четврти степен – занимања
столар, бравар, водоинсталатер, машинске
и електро струке које има способност одржавања електроинсталација у исправном
стању. Додатна знања, радно искуство:
положен испит за рад са судовима под притиском и ППЗ-а – противпожарна заштите/.
Радно искуство најмање 3 месеца на радном
месту домара у школи или сличним пословима. Решење о избору кандидата доноси се у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар са
биографијом и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично или поштом на наведену адресу
Школе, са назнаком „За конкурс за радни
однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, одбацују се.
Достављени подаци обрађиваће се у складу
са Законом о заштити података о личности у
сврху обраде података у конкурсном поступку. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, на телефон
011/2571-757.

ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11250 Железник, Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

11070 Нови Београд, Луја Адамича 4
тел. 011/260-47-94

Домар – мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати конкуришу са одговарајућом стручном спремом, треба да
испуњавају све услове за пријем у радни
однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата врши се
претходна провера психолошке процене
способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака на коју се упућују кандидати који
су изабрани у ужи избор. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Рапублике Србије. Уз
одштампани пријавни формулар кандидат
обавезно подноси доказе да испуњава услове за рад, у складу са чланом 139 Закона о
основима система образовања и васпитања

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из чл. 140 ст.
1 т. 1 подтачка 1 и 2 и т. 2 и ст. 2 (изузетно ст. 3) Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
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или области педагошких наука и претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета или на
основним студијама у трајању од најмање
4 године по прописима који су уређивали
основно образовање до 10.09.2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, да
има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника (лиценца), да је прошао обуку и има положен испит за директора установе у складу са законом (изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року
од 2 године од дана ступања на дужност),
да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања,
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела 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 се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту (лиценца), оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања
на дужност), доказ о радном стажу од најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 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 да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од
6 месеци), уверење да се код вишег и основног суда не води кривични поступак и да
није донета правоснажна пресуда и да се
пред вишим јавним тужилаштвом и основним јавним тужилаштвом не води истрага
и не спроводе истражне радње (не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, доказ о
знању српског језика уколико одговарајуће
Бесплатна публикација о запошљавању

образовање није стечено на српском језику, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико га поседује,
доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања за кандидате на конкурсу који су
претходно обављали дужност директора
школе, биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе, уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци) се подноси пре
закључења уговора о раду. Пријава која не
буде садржала уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном. Сва потребна обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на
наведени број телефона или путем електронске поште: sekretar@osnovnaskola.rs, а
пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити на наведену адресу у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса са назнаком „Конкурс за директора
школе”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”

11260 Умка, Милије Станојловић 30
тел. 011/8026-856

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: I Кандидат треба да испуњава
услове у погледу образовања прописане
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. Закон, 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 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. септембра2005. године дозволу за рад наставника, педагога или психолога и то за рад
ове врсте школе и подручја рада дефектолог- наставник и дефектолог- васпитач, да
је савладао обуку и положен испит за директора установе, да има психичку, физичку и
здравствену 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, 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 заштићеним међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ
утврђен Законом о основама система образовања и васпитања, у вршењу раније
дужности, да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад,
најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да је
савладао обуку и да има положен испит
за директора установе. Уз пријаву кандидат подноси следеће kандидат за директора школе попуњава пријавни формулар за
пријаву на конкурс преузимањем са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
пријаву подноси одговарајуће доказе који
потврђују испуњеност прописаних услова:
биографију кандидата са прегледом радне биографије, oверену фотокопију дипломе о одговарајућем високом образовању,
oверену 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, доказ да се против њега
не води кривични поступак – потврда суда,
извод из матичне књиге рођених (венчаних
за жене), уверење о држављанству, доказ
да има психичку, физичку и здравствену
способностза рад са децом и ученицима
– лекарско уверење, оверену фотокопију
лиценце за директора, уколико 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. Оквирни план рада
за време предстојећег 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 адресу:
Школа за основно и средње образовање са
домом „Свети Сава”, Милије Станојловић
30, 11260 Умка, 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
011/8026-856.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”,
11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
8 извршилаца
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Наука и образовање

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање
у периоду од 10. 09. 2005. године до 07.
10. 2017. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. године; дозвола за
рад-лиценца / обавеза полагања испита за
лиценцу.

Васпитач

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

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или више образовање; дозвола
за рад – лиценца / обавеза полагања испита
за лиценцу.

Медицинска сестра – васпитач

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

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска
сестра-васпитач; дозвола за рад-лиценца /
обавеза полагања испита за лиценцу.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање;
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих 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 васпитнообразовни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију,
оверену фотокопију дипломе или оверену
фотокопију уверења о стеченој стручној
спреми; извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; уверење
о држављанству, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија; уверење
полицијске управе о неосуђиваности за дела
из тачке 3), не старије од шест месеци-оригинал или оверена фотокопија; доказ да
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зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља се пре заључења уговора
о раду. Пријаве са доказима о испуњењу
услова доставити искључиво путем поште,
на наведену адресу, са назнаком радног
места за које се кандидат пријављује, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Установа нема обавезу враћања достављене документације
за конкурс.

БОР
ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО”
19335 Душановац, Неготинска 2
тел. 019/560-484

Директор

на 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 („Сл. гл. РС”, 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020
и 129/2021), даље: Закон и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона за наставника основне
школе, односно педагога или психолога стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) на студијама другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 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 или
одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из члана 140 став 1 тачка 1)
подтачка (2) Закона мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; да има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и
стручног сарадника, да има обуку и положен испит за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за
директора положи у року од две године од
дана ступања на дужност); да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано 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 родос-

крвнуће; 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; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик као
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Комисија за избор директора
цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на
конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем, из члана140
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 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: отштампан, попуњен
и потписан пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу
односно стручном испиту; доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора
установе – уколико га поседује (пријава која
не садржи уверење о положеном испиту за
директора неће се сматрати непотпуном);
потврду да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверена копија уверења надлежног суда да против њега није
покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога – за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3) Закона не старије од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија доказа о неосуђиваности у складу са одредбом
члана 139 став 1 тачка 3) Закона из казнене евиденције МУП-а Републике Србије не
старије од 6 месеци; оригинал или оверена копија уверења Привредног суда да није
правоснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности не старије од
6 месеци (доставља само кандидат који је
обављао дужност); уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених (трајно важећи);
предлог програма рада директора школе за
време трајања мандата од 4 године; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
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саветника – уколико га кандидат поседује, оверену фотокопију); оверену фотокопију доказа о резултату стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност
директора установе; доказ о знању српског
језика на коме се остварује васпитно-образовни рад доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на
српском језику (доставља се доказ да је
кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); преглед кретања у служби
са биографским подацима; доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно). Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора школе” лично или поштом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на
конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити
могу се добити од секретара школе и путем
телефона.

Ч АЧ А К
ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
„КЊАЗ МИЛОШ”
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 1

Техничар за одржавање
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) средња стручна спрема (IV степен), техничког смера, 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 се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: радну биографију са наведеном
адресом становања и контакт телефоном;
доказ о одговарајућем образовању у складу са условима из тачке 1) оверену копију
Бесплатна публикација о запошљавању

дипломе – не старију од шест месеци, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал – да није старији
од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија –
не старија од шест месеци – само учесник
конкурса који је променио презиме после
издавања уверење, односно дипломе), уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци),
доказ о знању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
достављају изабрани кандидати пре закључења уговора о раду. Кандидати који
испуњавају услове, а чије су пријаве благовремене, потпуне и који буду изабрани
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код Националне службе за
запошљавање. Одлуку о избору кандидата
донеће директор, након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року
од осам дана од дана достављања образложене листе свих кандидата који испуњавају услове. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама Економско-трговачке школе „Књаз Милош” у Горњем Милановцу, с тим што ће кандидати о датуму и
времену разговора бити обавештени на број
контакт телефона који су навели у својим
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лично
или поштом на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
32300 Горњи Милановац
тел. 032/727-010

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом
о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да кандидати испуњавају и услове у складу са чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Десанка Максимовић”: 1. високо образовање стечено: а) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису
који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
в) познавање рада на рачунару и г) најмање пет година радног искуства на финансијско-рачуноводственим пословима; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност 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 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; 4. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски језик
на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, потврду о радном
искуству од најмање пет година на финансијско-рачуноводственим пословима, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ
о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене
евиденције СУП-а); доказ о испуњености
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања – да зна српски језик (само за кандидате који образовање нису стекли на српском језику), пријаву на конкурс са кратком
биографијом; попуњен образац пријаве
који је прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошко гразвоја и
налази се на сајту Министарства. Лекарско уверење се доставља по коначности
одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс спроводи комисија именована од стране директора школе. Пријаве слати на адресу: ОШ „Десанка
Максимовић” Горњи Милановац, МилутинаТодоровића Жице 10. Контакт телефон:
032/727-010.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

32000 Чачак, Цара Душана 25
тел. 032/322-527, 032/327-976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
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образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019
и 6/2020 и 129/2021) и то да је кандидат
стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): 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 тачке
1) подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, да има степен и
врсту образовања у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021). Општи услови у складу са
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – други
закон, 10/2019 и 6/2020 и 129/2021) и то:
а) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника;
б) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
в) да има држављанство Републике Србије;
г) да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; д) да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања
и васпитања.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете; 2) очитану
личну карту или фотокопију; 3) пропратно
писмо и ЦВ; 4) оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 5) доказ
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал или фотокопију која није старија од 6 месеци); 6)
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) уверење
о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал или оверену фотокопију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности доставља се непосредно
пре закључења уговора о раду, оригинал
или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања овог огласа у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
доказима о испуњености услова се предају
непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова
или слати на адресу: ОШ „Вук Караџић”,
Чачак, Цара Душана бр. 25, са назнаком
„За конкурс”.
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Пословни центри НСЗ
ШОСО „1. НОВЕМБАР”

32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9
тел. 032/332-901

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање, стечено: (1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студијама другог степенаиз научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; студијама другог степена из области
педагошких науке или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких науке, уз
које кандидат мора да има завршене студије
првог степена из научне, односностручне
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. септњмбра 2005 године.
Лице кандидат за директора Школе мора да
има одговарајуће образовање наставника
стручног за рад са ученицима са сметњама у
развоју (те врсте школе и подручја рада) те
педагога или психолога. 2) Да има дозволу
за рад наставника; 3) да има положен испит
за директора школе (лиценцу за директора); изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи
у року од две године од дана ступања на

дужност, а ако не положи испит за директора у року од две године од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора;
4) да има психичку, физичку и здравствену способностза рада са ученицима; 5) 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 роскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита,; за кривична
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; 6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна српски језик (на том
језику се остварује образовно-васпитни рад
у школи), 8) да има најмање осам година
рада у образовно-васпитној установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Кандидат за директора Школе уз пријаву подноси: 1) биографске податке, односно радну биографију; 2)
оверену фотокопију дипломе о завршеном
одговарајућем високом образовању; 3) оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад)
за наставнике, односно уверења о положеном стручном испиту; 4) оверену фотокопију
лиценце за директора школе (ако је поседује); 5) потврду о најмање 8 година рада
у области образовања за ову врсту школе и
подручје рада; 6) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); 7) резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (уколико се
на конкурс пријавило лице које је предходно обављало дужност директора школе); 8)
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за дела из члана 139 став1. тачка2)
овог конкурса; 9) Уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци); 10) извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 11) доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); 5. доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. 6. Пријаву
на конкурс заједно са документацијом из
тачке 4. Овог Конкурса, заитересовано
лице доставља Школи на адресу: ШОСО „1.
новембар”; ул. Булевар Вука Караџића бр. 9;
Чачак. 7. Ближе информације о конкурсу се
могу добити код секретара Школе на телефон 032/332-901, 8. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8
дана од дана пријема решења о именовању
директора Школе од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја.

КИКИНДА
ОШ „СВЕТИ САВА”

23300 Кикинда, Немањина 27б
e-mail: skola@svetisava.edu.rs

Секретар установе

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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. 132, 139 и 140 став 1 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-даље Закон) да:
1) има одговарајуће образовање прописано чланом 132 и 140 став 1 Закона (високо образовање из области правних наука и
то 1. на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије);
2. на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 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.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни
формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете), а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Докази о испуњавању услова: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, потписана биографија кандидата, оригинал /
оверена копија дипломе односно уверења
којим се доказаује одговарајуће образовање, оригинал / оверена копија уверења
о држављанству (не старија од 6 месеци),
оригинал / оверена копија уверења о неосуђиваности-извод из казнене евиденције
МУП-а (не старије од 6 месеци), доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно васпитни рад уколико је неопходан
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику). Доказ о психофизичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве: 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем
у радни однос кандидати, који испуњавају
Бесплатна публикација о запошљавању

услове за заснивање радног односа, упућују
се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
По достављеном извештају са кандидатима
ће се обавити разговор и донети решење
о избору. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу др Гордана Рацков,
директор, 0230/500-774. Пријаве се подносе на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс”.

уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на
попуњеном формулару Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
F O R M U LA R-Z A- KO N K U R I SA N j E . d o c ) н а
адресу школе. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати
у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”

23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7
тел. 0230/422-557

24420 Кањижа, Широка 70

Помоћни радник
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Поред
наведених кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има
држављанство Републике Србије; 4) да зна
српски и мађарски језик; 5) да не постоји
дискриминаторно понашање на страни кандидата, утврђено у складу са законом. Уз
пропратно писмо, односно пријаву за конкурс кандидат треба да приложи: пријавни формулар који попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, штампа га и
исти прилаже са документацијом, диплому о
стеченој стручној спреми (оригинал или оверен препис-фотокопија) и ако је образовање
стечено у иностранство решење министра
просвете, науке и технолошког развоја о
признању дипломе ради запошљавања (оригинал или оверен препис-фотокопија), извод
из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију, биографију, доказ о
знању српског језика и мађарског језика (да
је кандидат стекао средње, више или високо образовање на српском или мађарском
језику или да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе, оригинале или оверене фотокопије, или да се усменом провером утврди
да зна језик), доказ о неосуђиваности, оригинал. Кандидати који буду 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. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима, прибавља се пре закључења

ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ”

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање за
наставника гимназије, 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) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 3. психичка,
физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење);
4. 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; 5. да има дозволу за рад наставника / стручног сарадника; 6. обука и положен испит за директора;
7. држављанство Републике Србије; 8. зна
српски језик.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс
15 дана од дана објављивања конкурса у
публиксцији „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: преглед
кретања у служби, биографске податке и
податке о стручним и организационим способностима; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, као и друга уверења којима се доказује испуњеност услова за наставника, односно психолога или
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педагога; оверену фотокопију дозволе
за рад наставника / стручног сарадника;
оверену фотокопију уверења о положеној
обуци и испиту 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); потврду да има најмање осам година рада у установи образовања; 6. уверење / потврду из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 о
држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); оверену фотокопију личне карте / биометријски очитана
лична карта; извод из матичне књиге рођених за кандидата који је мењао презиме
после дипломирања. Напомена: кандидат
за директора, уколико поседује, дужан је
да достави уз пријаву на конкурс и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
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. Изабрано лице за директора доказ
да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) прибавља пре закључења уговора. Диплома, односно уверење
о стеченом високом образовању уколико
је на српском језику на којем се остварује
образовно-васпитни рад уједно је и доказ
да кандидат зна српски језик у супротном
је потребно доставити оверену фотокопију
уверења о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Благовременом пријавом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће
се и пријава која је предата препорученом
поштом, и тада се као дан пријема рачуна
дан када је пошта примила пошиљку.Кад
последњи дан за подношење пријаве пада
у недељу или дане државног празника, рок
за пријаву помера се за следећи радни дан.
Под потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса. Докази који се предају морају
бити оригинали илиоверене фотокопије не
старије од 6 месеци. Пријаве са потребном
документацијом, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за директора” могу се
предати лично у секретаријату школе, радним данима од 10-12 сати или слати на горе
наведен адресу.
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народним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (мађарски
језик).

Пословни центри НСЗ
ОСНОВНА ШКОЛА
„АРАЊ ЈАНОШ”

24426 Трешњевац, Маршала Тита 62

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да има одговарајуће високо
образовање за наставника основне школе
или за педагога или психолога (члан 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања): на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука; или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад; да има обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање осам година радног стажа у области
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 међу-

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: кратку биографију; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; диплому или
оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету; оверену фотокопију о положеном стручном испиту; доказ о положеном
испиту за директора; потврду да кандидат
има најмање осам година радног искуства
на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о познавању мађарског језика (језик
на ком се остварује образовно-васпитни
рад); 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. У складу са
чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања послове наставника и стручног сарадника, може да обавља
лице које је стекло основно, средње, више
или високо образовање на мађарском језику или је положило испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске
установе. Уверење о некажњавају установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Конкурс
је отворен 15 дана по објављивању у публикацији „Послови”. Пријаве доставити на
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене молбе се неће узети у обзир. Школа
нема обавезу да кандидатима враћа документацију. Кандидати ће бити обавештени о резултатима у року од 8 дана од дана
пријема решења министра о именовању
директора.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АРАЊ ЈАНОШ”

24426 Трешњевац, Маршала Тита 62

Наставник биологије

на мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутне
раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и 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 то: мора да има одговарајуће
образовање за наставнике основне школе
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 („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012... и 2/22): 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 биоло-
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гије – хемије, професор биологије – физике,
професор биологије – информатике, професор биологије – математике, дипломирани
професор биологије – мастер, дипломирани биолог – мастер, дипломирани професор
биологије – хемије, мастер, дипломирани
професор биологије – географије, мастер,
дипломирани молекуларни биолог – мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије
и географије, мастер професор биологије и
хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије биологије. 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 мађарски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.

Наставник немачког језика

са 44,44% радног времена, на
мађарском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутне
раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021), и то: мора да има одговарајуће
образовање за наставнике основне школе
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 („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 11/2012... и 2/22): професор,
односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност; професор 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). Лица
која су стекла академско звање мастер,
морају имати претходно завршене основне
академске студије из области предмета,
односно на студијским групама/програмима:
Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик. 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
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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 мађарски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: 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 пријавни
формулар кандидат треба да доставља:
1) кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 2) оригинал или оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије;
4) оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције); 6)
доказ о познавању језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (мађарски
језик) – у складу са чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) послове наставника и стручног
сарадника, осим за ромски језик, може да
обавља лице које је стекло средње, више и
високо образовање на мађарском језику или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са ученицима – лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријаве са потребном документацијом предати лично у школи или послати поштом на
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за наставника”. Више информација на
број: 024/4883-416 или на имејл адресу:
ajanos.isk@gmail.com

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/814-34, факс: 0230/824-55
e-mail: gimnaznk@gmail.com

Наставник предметне наставе
– наставник саобраћајне групе
предмета, у подручју рада саобраћај,
образовни профил техничар
друмског саобраћаја
на српском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја;
дипломирани саобраћајни инжењер; дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци

друмски и градски саобраћај или друмски
и градски саобраћај и транспорт; мастер
инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, мастер инжењер
саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт – транспорт, логистика, железнички саобраћај и транспорт,
саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски
и градски саобраћај и транспорт – транспорт, друмски и градски саобраћај и транспорт – безбедност саобраћаја, саобраћај и
транспорт, ако су на основним академским
или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета, мастер
инжењер саобраћаја, претходно завршене
основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај и транспорт – безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт – саобраћај, друмски и
градски саобраћај и транспорт – транспорт,
саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. Кандидати морају да имају 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 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати
морају да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: на сајту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја постављен
је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем у
радни однос у установи. Формулар је доступан у делу Запошљавање у просвети.
Уз наведени формулар (пријаву) кандидат треба да поднесе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима – подноси се пре
закључења уговора о раду; уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
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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 (не старије од 6 месеци);
доказ да кандидати знају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад је диплома која садржи податак о језику студија
или друга исправа коју је издала високошколска установа; извод из матичне књиге
рођених. Пријаве се подносе у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Оверене фотокопије
не могу бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „За
конкурс” на горе наведену адресу. Подаци који се прикупљају биће искоришћени
само у сврху обраде података у конкурсном
поступку у складу са Законом о заштити
података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/2018).

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

Наставник предметне наставе
физичко и здравствено васпитање
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017,
95/2018 – аутентично тумачење), 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, члана 142 став 1 и став 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). 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 12 („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). 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
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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 делоза које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од 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).
ОСТАЛО: 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 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 кон-

курсна 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 психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву послати на горе наведену
адресу. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на телефон: 0230/423-520. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОБАВЕШТЕЊЕ
У публикацији „Послови” објављеној
11.05.2022. године, број 986, на страни
71, услед техничке грешке, стоји вињета
Косовска Митровица. Исправно треба да
стоји вињета: КРАГУЈЕВАЦ. Оглас Универзитета у Крагујевцу Филолошко-уметнички
факултет у Крагујевцу као и оглас Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, припадају делу који се односи на
Крагујевац.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-533, 034/303-500 лок. 133

Администратор подршке
корисницима информационих
система и технологија
у Служби за информационокомуникациону подршку

УСЛОВИ: високо образовање стечено на
факултету организационих наука – информатика, електротехничком, машинском, природно-математичком факултету или другој
високошколској установи информатичке
струке на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на студијама у
трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; или средње образовање
(IV степен стручне спреме) информатичког, електротехничког или оптштег смера.
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Уз пријаву на оглас потребно је доставити
и следећа документа: биографију; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверене фотокопије диплома или
уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске управе о неосуђиваности; уверење суда да се против кандидата
не води кривични поступак. Остали докази:
потврде или други докази у вези са радним
искуством; сертификати или други докази у
вези са посебним знањима или вештинама.
Оглас је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За оглас”, доставити
на адресу: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Лицеја
Кнежевине Србије 3.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”

34000 Крагујевац
Првослава Стојановића 10, локал број 7
тел. 034/6102-739

Васпитач

6 извршилаца

УСЛОВИ: 1. послове васпитача (за рад са
децом узраста од три године до поласка у
школу), може обављати лице које испуњава услове прописане Законом и има одговарајуће образовање: послове васпитача
(за рад са децом узраста од три године до
поласка у школу) може обављати лице које
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) или основним студијама у трајању од најмање четири године –
васпитач, у складу са Законом; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у одредби члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20,
129/21); 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. Докази о испуњености услова за пријем
у радни однос под 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старији од
6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати прилажу: пријавни
формулар (мора бити попуњен); потпуну
личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефоном (ЦВ); пверену копију
дипломе (овера се врши код јавног бележника); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван (полицијска управа);
дозвола за рад – лиценца. Кандидат који
не поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит, дужан је да исти положи у законском року након заснивања радног односа. Потребна документација коју
Бесплатна публикација о запошљавању

кандидати прилажу коју издају надлежни
државни органи не може бити старија од
шест месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи, непосредно (лично) у канцеларији
број 7, или путем поште, на горе наведену адресу. Потребна документација се предаје у затвореној коверти, са назнаком
(на предњој страни коверте) „Комисији за
пријем у радни однос по расписаном јавном конкурсу за пријем на неодређено
време за радно место васпитач”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана, од дана
објављивања.

Медицинска сестра – васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: 1. послове медицинске сестре
– васпитача (за децу узраста до три године) може да обавља лице које има средње
образовање, медицинска сестра – васпитач, као и лице које има одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста;
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у одредби
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
– др. закон, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20,
129/21); 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Обавеза полагања испита за лиценцу. Докази о испуњености услова за пријем у радни
однос под 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати прилажу: пријавни формулар (мора
бити попуњен); потпуну личну и радну биографију, са адресом и контакт телефоном
(ЦВ); оверену копију дипломе (овера се
врши код јавног бележника); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван
(полицијска управа); уозвола за рад –
лиценца. Кандидат који не поседује лиценцу, односно нема положен стручни испит,
дужан је да исти положи у законском року
након заснивања радног односа. Потребна документација коју кандидати прилажу
коју издају надлежни државни органи не
може бити старија од шест месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи, непосредно (лично)
у канцеларији број 7 или путем поште, на
горе наведену адресу. Потребна документација се предаје у затвореној коверти,
са назнаком (на предњој страни коверте) „Комисији за пријем у радни однос по

расписаном јавном конкурсу за пријем на
неодређено време за радно место медицинска сестра – васпитач”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана, од дана
објављивања.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: 1. послове спремачице може
обављати лице са завршеном основном школом; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у
одредби члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18. –
др. закон, 27/18. – др. закон, 10/19, 6/20,
129/21); 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова за пријем
у радни однос под 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на Конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старији од
6 месеци) подноси се пре закључења уговора о раду. Кандидати прилажу: пријавни
формулар (мора бити попуњен); потпуну
личну и радну биографију, са адресом и
контакт телефоном (ЦВ); оверену копију
сведочанства о завршеној основној школи (овера се врши код јавног бележника);
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству; уверење да кандидат није
осуђиван (полицијска управа). Потребна
документација коју кандидати прилажу коју
издају надлежни државни органи не може
бити старија од шест месеци. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи, непосредно (лично)
у канцеларији број 7 или путем поште, на
горе наведену адресу. Потребна документација се предаје у затвореној коверти, са назнаком (на предњој страни коверте) „Комисији за пријем у радни однос по расписаном
јавном конкурсу за пријем на неодређено
време за радно место спремачица”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана,
од дана објављивања.

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

Наставник у звање доцент за област
Музичка уметност, ужа уметничка
област Дувачки инструменти Хорна
на одређено време од 5 година,
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу
уметности – Музичка уметност: за избор у
звање доцент: доктор или магистар из одговарајуће уже уметничке области са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године
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педагошког искуства на високошколској
установи и уметничка остварења у уметничкој области, или високо образовање мастер
академских студија и призната уметничка
остварења из области за коју се бира. Предуслов је непостојање сметње из чл. 72 ст.
4 Закона о високом образовању и остали
општи, обавезни, изборни и посебни услови
који су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19,
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-142 од 22.02.2021.
године – www.kg.ac.rs) са изменама и допунама (бр. II-133/4 од 26.02.2021), Статутом
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од 02.03.2021. године
– пречишћен текст), Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење),
Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (III-01-270
од 30.03.2021. године – пречишћен текст)
са изменама и допунама (бр. III-01-515/4 од
24.06.2021. и III-01-866/28 од 28.10.2021),
Правилником о критеријумима за избор у
звање наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-316 од 13.04.2022. године
– пречишћен текст), Правилником о ужим
научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-317
од 13.04.2022. године – пречишћен текст)
и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити на наведени конкурс: пријава
на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа
студија (са наведеном просечном оценом);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); фотокопија личне карте и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4
Закона о високом образовању (оригинал
или оверена копија – не старија од 6 месеци); потврда Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству
на високошколској установи (оригинал или
оверена копија); за кандидате који се први
пут бирају у звање наставника и заснивају
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање и уметничка презентација за главни предмет извођачких
уметности. Фотокопије докумената морају
бити оверене у једном примерку. Пријава
кандидата уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као
доказ о испуњености услова, сматраће се
неуредном и неће се узети у разматрање.
Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса кандидати
су обавезни да доставе и у електронској
форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кан-
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дидат доставља у току поступка избора у
звање које је саставни део Правилника о
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (доступно на: https: //
www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_
postupku_izbora_u_zvanje_nastavnika_21.
pdf. Приликом доказивања биографских
података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет,
Јована Цвијића бб., 34000 Крагујевац. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ТОМИЋ”

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Наставник енглеског језика

са 95% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, односно до
повратка одсутне запослене
са функције директора школе

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности 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 на којем остварује образовно-васпитни рад; извршена
психолошка процена способности за рад
са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких биографских
података треба да достави следеће доказе о
испуњености услова: 1) попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
2) оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању и то студије другог степена (мастер
академске, мастер струковне или специјалистичке академске студије) по пропису
који одређује високо образовање почев до
10. септембра 2005. године којим је стечено звање мастер филолог или основне студије у трајању од четири године по пропису
који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године којим се стиче звање
професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност или дипломирани филологанглиста или дипломирани

професор енглеског језика и књижевности;
3) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 4) оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; 5) доказ о знању српског језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), 6) уверење полицијске управе да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела и дискриминаторно понашање
из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 2 месеца, рачунајући до дана
истека рока за пријаву на конкурс). Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Напомена:
приликом достављања документације, када
се достављају оверене фотокопије достављају се не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном документацијом о испуњености предвиђених услова достављати
поштом или лично, у затвореној коверти,
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор наставника енглеског језика”.
На полеђини коверте обавезно написати
име, презиме, адресу и број телефона. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Документација се неће враћати
кандидатима. Решење о избору кандидата
донеће комисија у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
037/790-120.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БИСЕРИ”
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб.
тел. 037/714-930

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора установе
треба да испуњава услове предвиђене чл.
122 став 2. 3 и 4., чл. 139 и чл. 140 став
1, 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18-др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2022-даље Закон) и то: 1. да има
одговарајуће образовање за васпитача и
стручног сарадника прописано чл. 140 став
1, 2. и 3. Закона, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарене,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, ова
лица морају имати завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу
предмета; на основама студија у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; на студијама
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првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне),
студијама у трајању од три године или више
образовање; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
(прибавља се пре закључења уговора о
раду); 3. Да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмањем три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у слкаду са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, и да се против њега не води истрага
и да нису покренуте истражне радње код
надлежног суда; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6. да
поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 7.
има најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања, након стеченог одговарајућег
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона, односно најмање десет година рада,
након стеченог одговарајучег образовања
из члана 140 став 3 Закона; 8. има обуку и
положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност.
Уз својеручну потписану пријаву на конкурс
кандидат доставља: биографију са кратким прегледом кретања у службу; предлог
програма рада директора установе, оригинал или оверену фотокопију дипломе / уверења о стеченом образовању (не старије
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно
лиценци (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност); потврду о радном стажу у области
васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од шест
месеци) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова; доказ да се против
њега не води истрага и да нису покренуте
истражне радње код надлежног суда; доказ
о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветнофг саветник), ако га поседује; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су предходно обављали дужност директора устаБесплатна публикација о запошљавању

нове); лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (прибавља се пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве се достављају у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за директора”, препорученом пошиљком или лично на
горе наведену адресу. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју образује Управни
одбор установе.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
16253 Брестовац, Вука Караџића 1

Наставник предметне наставе –
предмет биологија
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и према Правилнику 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 којем остварује образовно-васпитни рад. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије; 2) радна биографија /
ЦВ; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује одговарајуће образовање; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу);
оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству (не старије од 6 мецеци);
оригинал или оверена фотокопија доказа
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 које издаје надлежна
полицијска управа МУП-а РС (не старије од
6 месеци); потврда да за кандидата није, у
складу чланом 139 ст. 1тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања
утврђено дискриминаторно понашање коју
издаје Повреник за заштиту равноправности (захтев за издавање наведене потврде се подноси писаним путем на адресу:
Повереник за заштиту равноправности,
Београд, Булевар краља Александра бр. 84
или путем имејла: poverenik@ravnopravnost.
gov.rs) и доказ да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Доказ о
здравственој способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Достављени подаци биће обрађивани у складу са Законом о заштити података
о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018),
у сврху обраде података у конкурсном
поступку. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Напомена:
неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
овереној фотокопији неће бити разматране од стране конкурсне комисије. Конкурс
спроводи Конкурсна комисија коју именује
директор школе. 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 за пријем у радни однос, се у року од
осам дана упућују на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о
чему ће бити обавештени путем контакт
телефона или мејл адреса које су навели
у својим пријавама. 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 ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе
ОШ „Бранко Радичевић” у Брестовцу, Улица Вука Караџића 1, о чему ће кандидати
бити накнадно обавештени путем контакт
телефона или мејл адреса које су навели
у својим пријавама. Конкурсна комисија
сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља
је директору у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима.
Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе.
Рок за подношење пријава је осам дана
од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве послати поштом или доставити непосредно (радним данима од 8 до 12 часова),
на горе наведену адресу. Контакт телефон
016/782-206.
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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.

Посао се не чека,
посао се тражи
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”
16215 Црна Трава

Наставник биологије

за 70% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријему
радни однос утврђених Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС,
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 1.
да има одговарајуће високо образовање за
наставника разредне наставе за рад у школи према чл. 2 ст. 1 Правилника о степену
и врсти образовање наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019, /2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021) и то: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука. Лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
2. да има психичку, физичку и 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
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу документацију: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, пријава која не садржи
доказ о положеном испиту за лиценцу неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року
положи испит за лиценцу, доказ о познавању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доказује се овереном фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању, а уколико стечено образовање није на језику на ком се остварује
образовно-васпитни рад потребан је доказ
да је кандидат положио испит из српског
језика по програму одговарујће високошколске установе), уверење да нису осуђивани из групе кривичних дела из конкурса
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена
копија, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена копија; извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена
копија; биографске податке, односно радну
биографију са адресом и бројем телефона.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима – лекарско уверење (не старије од 6 месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријавни формулар попунити на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на адресу Основна
школа „Александар Стојановић” 16215 Црна
Трава, са назнаком „Конкурс за наставника
биологије – не отварај”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација коју кандидати предају се не враћа. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе
тел. 016/811-105.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР
I КАРАЂОРЂЕВИЋ”
15308 Јадранска Лешница

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На оглас за директора школе могу
се пријавити кандидати који испуњавају
услове прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021). Да
има одговарајуће високо образовање из

члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника, педагога или психолога стечено на:
1) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије и то: а)
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, 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 који
има одговарјуће образовање из чл. 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 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
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, дужност
директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140
став 3 Закона за наставника основне школе, односно лице са одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена
(основне академске, струковне и специјалистичке струковне студије) студијама у
трајању од три године или вишим образовањем, да има 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. За
директора школе кандидат треба: 1) да
испуњава услове за наставника основне
школе, за педагога или психолога; 2) које
има најмање осам година рада у школи на
пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 3) које
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4)
које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслована казна затвора у трајању од
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 мита 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.; да се против
лица не води истрага и да се не води поступак пред судом. 5) које има држављанство
Републике Србије; 6) које зна српски језик;
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7) које има дозволу за рад наставника, 8)
које има обуку и положен испит за директора, 9) кандидат је дужан да достави и резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања – за кандидата који је претходно обављао дужност
директора школе и за чијег мандата је вршено спољашње вредновање. Уз пријаву на
конкурс, кандидат за директора Школе подноси доказе о испуњености услова за директора из и то: 1) диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверен
препис или оверена фотокопија); 2) потврду о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал или
оверена фотокопија); 3) лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 4) уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђен чланом 139 став1. тачка
3. Законом о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и да
није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање; (уверење о некажњавању из МУПа, оригинал или оверена фотокопија); уверење из суда да није покренута
истрага и да се не води поступак против
њега (оригинал или оверена фотокопија); 5)
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 6) доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); 7) извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 8) уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
за наставника, педагога или психолога (оригинал или оверен препис или оверена фотокопија); 9) уверење о положеном испиту за
директора установе (оригинал или оверени
препис или оверена фотокопија) – пријава
која не буде садржала уверење о положеном испиту за директора установе неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи испит); 10. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе-извештај
просветног саветника (само ако је кандидат
поседује) и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе за време
чијег мандата је спроведено спољашње
вредновање); 11) радну биографију. Докази
о испуњавању услова могу се поднети и у
овереној фотокопији, осим оних за које је
наведено да се траже у оригиналу. 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 поштом на
адресу школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
достављају на адресу: Основна школа „Краљ
Александар I Карађорђевић” 15308 Јадранска Лешница. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве са
Бесплатна публикација о запошљавању

документацијом се не враћају, задржавају се
у архиви школе. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон
015/852-421.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а
е-mail адресу: info@fpn.rs.

За избор у звање и заснивање
радног односа наставника и
сарадника
до попуне радних места

а) за рад са пуним радним временом:

1. Наставник за уже научне области
Саобраћајно инжењерство и
Безбедност у саобраћају
2 извршиоца

2. Наставник за уже научне
области Машинско инжењерство и
Производно машинство
2 извршиоца

3. Наставник за ужу научну област
Индустријско инжењерство
4. Наставник за ужу научну област
Екологија
2 извршиоца

5. Наставник за ужу научну област
Биологија
6. Наставник за ужу научну област
Заштита животне средине
2 извршиоца

7. Наставник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
2 извршиоца

8. Наставник за ужу научну област
Хемијско-технолошко инжењерство
9. Наставник за ужу научну област
Пословна информатика
2 извршиоца

16. Сарадник за ужу научну област
Безбедност саобраћаја
17. Сарадник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
18. Сарадник за ужу научну област
Машинско инжењерство
19. Сарадник за ужу научну област
Производно машинство
20 Сарадник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
21. Сарадник за ужу научну област
Екологија
22. Сарадник за ужу научну област
Заштита животне средине
23. Сарадник за ужу научну област
Пословна информатика
24 Сарадник за ужу научну област
Економија
25. Сарадник за уже научне области
Микробиологија и Биохемија
26. Сарадник за уже научне области
Математика са информатиком и
статистика
27. Сарадника за ужу научну област
Индустријско инжењерство
28. Сарадника за ужу научну област
Хемијско технолошко инжењерство
29. Сарадника за ужу научну област
Биологија
30. Сарадника за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија
б) за рад до једне трећине пуног радног
времена

1. Наставник за ужу начну област
Прехрамбено инжењерство

10. Наставник за ужу научну област
Економија

2. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика

11. Наставник за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија

3. Наставник за уже научне области
Рачунарство и информатика и
Информационе технологије

2 извршиоца

12. Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
2 извршиоца

13. Наставник за ужу научну област
Микробиологија и Биохемија
14. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика
2 извршиоца

15. Наставник за уже научне области
Информационе технологије и
Рачунарство и информатика
2 извршиоца

4. Наставник за ужу начну област
Право
5. Сарадник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика
УСЛОВИ: за избор у звање наставника и
сарадника предвиђени су Законом о високом образовању, Статутом Факултета примењених наука у Нишу и Правилником о
избору наставника и сарадника. Пријаве
на конкурс с приложеном документацијом
(оверене копије диплома свих нивоа студија, очитана лична карта, извод из матичне
18.05.2022. | Број 987 |
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књиге рођених, држављанство и биографија са библиографијом) достављају се
на адресу: Факултет примењених наука у
Нишу, Душана Поповића број 22а, Ниш или
на еmail адресу: info@fpn.rs. Због дефицитарности кадрова, конкурс се расписује
на неодређено време, односно до попуне
радних места.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ВУШОВИЋ”

37215 Ражањ, Новоражањска 42

Педагог школе
УСЛОВИ: Опис радног места: На основу
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022).
Послове педагога школе може да обавља:
професор педагогије; дипломирани педагог, општи смер или смер школске педагогије; дипломирани школски педагог-психолог; дипломирани педагог; мастер педагог;
дипломирани педагог – мастер. Услови
конкурса: Поред општих услова предвиђених чланом 24, 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), за наведено
радно место кандидат треба да испуњава
услове из члана 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018,
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. 11/2012,
15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 и
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/202, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и
2/2022), односно да: Поседује одговарајуће
високо образовање: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односне 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. Лице из става
1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
да има 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 насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
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лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Обавезно образовање лица из члана 140
овог 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) доказ – уверење
надлежне установе. 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (доказ не старији од 6
месеци); оригинал или оверену фотокопију
доказа 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оргинал или оверена фотокопија уверења
полицијске управе Министарства унутрашних послова не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију); радну биографију. У поступку одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата који
се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступка. Директор школе доноси решење
о избору кандидата по конкурсу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ „Иван Вушовић”, Новоражањска 42, 37215 Ражањ,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни
однос на радно место педагога школе”.
Контакт телефон: 037/3841-112. Непотпуна и неблаговремена документација неће
се разматрати.

Пословни центри НСЗ
ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник математике

за 16 часова наставе недељно (88,89%
радног времена), на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да
буде примљено лице, под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то
ако: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад – српски језик (доказ су
у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику).
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(даље: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Рок

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

Наука и образовање

за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ДОКАЗИ: Кандидати уз пријавни формулар
достављају следећу документацију, у оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о
испуњавању услова у погледу одговарајућег
степена и врсте образовања у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен стручни назив
у складу са Правилником степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Просветни гласник РС”,
бр. 4/22); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије;
доказ о неосуђиваности у смислу тачке 3)
Услова. Доказ из тачке 2) Услова – лекарско уверење прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати који испуњавају
услове за пријем у радни однос, упућују се
на психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве се подносе на адресу: Прехрамбено-хемијска
школа Ниш 18000, ул. Генерала Милојка
Лешјанина бр. 23.

ОМШ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Наставник солфеђа
и теорије музике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хармонике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: услови прописани за степен и
врсту образовања наставника у основној музичкој школи у складу са чл. 2 ст. 1
Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник”, бр. 18/13,
2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 8/20). Остали услови: општи услови за рад из Закона о раду;
услови из члана 139 и чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања;
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 (чл.
142 Закона о основама система образовања
и васпитања). Сви кандидати, уз ручно потписану пријаву на конкурс са биографијом,
достављају: оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије),
односно уверење о дипломирању уколико
диплома још није издата и уверење високошколске установе о положеним испитима
(чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања); извод из матичне
књиге рођених-прибављен после 27. 03.
2009. године (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старије
Бесплатна публикација о запошљавању

од 6 месеци); да лице зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ
о томе се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику); уверење Полицијске управе да кандидати нису
осуђивани за кривична дела наведена у чл.
139 ст. 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања. Изабрани
кандидати пре закључења уговора о раду
достављају: лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који се одштампан
доставља установи заједно са потребном
документацијом. Документа се предају у
оригиналу или овереној фотокопији, путем
поште или лично у просторијама секретаријата школе. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за
пријем у радни однос спроводи конкурсна
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 018/800-748. Кандидати који
буду позвани од стране школе су дужни да
приступе провери психофизичких способности коју спроводи одговарајућа филијала
Националне службе за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт
телефон како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности.
Пријаве кандидата који не приступе провери психофизичких способности неће се
разматрати.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НЕИМАР”
18000 Ниш, Београдска 18

Наставник математике

са 11,11% радног времена,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл. 139, 140, 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 И
129/2022) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС-Просветни гласник”, бр. 4/2022). У радни однос могу бити примљена лица која
испуњавају одређене услове: поседују 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,
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, при
чему да има завшене студије првог степе-

на из научне односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од
најмање четри године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидат мора
да: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здраствену 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; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик. Услови из става 1.
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености улова из
става 1 тачка 1) 3) -5) саствни су део пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка
2 овога члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Обавезно образовање лица
из члана 140 овога закона је и образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих је
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. 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 става 1. овог члана закона. Докази о испуњености услова: Кандидати попуњавају пријавни формулар, који се
може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и уз попуњени пријавни
формулар прилажу и: потписану биографију
кандидата; оригинал/оверена копија доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/
оверена копија уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); оригинал/оверена
копија уверења о неосуђиваности (уверење
из МУП-а не старије од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани кандидат, пре
закључења уговора о раду, а доказ о знању
језика се доставља само уколико образовање није стечено на српском језику. Фотокопије докумената која нису оверене од
надлежног органа неће се узимати у обзир.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Рок за достављање пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса,
лично у канцеларији секретара школе или
на адресу Грађевинска техничка школа
„Неимар”, Ниш, ул. Београдска бр. 18. Све
информације на телефон: 018/292-093.
18.05.2022. | Број 987 |
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Посао се не чека,
посао се тражи

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ МЛАЂИ”
18118 Хум, Данила Прице 108

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа у складу са чл. 24.
Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС и 95/18 – аутентично тумачење), треба
да испуњава и посебне услове прописане
одредбама чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, ст. 1, т. 1),
2), 3), 4). и 5). чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
10/19, 6/20 и 129/21) односно да: поседује 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
из одговарајућих предмета, односно групе
предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплиноване
срудије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали висо-
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ко образовање до 10. 09. 2005. године; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; зна српски
језик; има држављанство Републике Србије;
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 и посебне услове предвиђене 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, 4/21, 17/21, 18/21,
1/22 и 2/22). Уз пријаву доставити: попуњен
пријемни формулар скинут са интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; пријаву на конкурс са
краћом биографијом; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од шест

месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија); уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске
управе о неосуђиваности за кривична дела
наведена у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања, не старији од шест месеци; доказ
надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак. Лекарско уверење
се доставља пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом. Пријаву треба
послати на адресу: Основна школа „Војислав
Илић Млађи”, Данила Прице 108, 18118 Хум,
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос на радно место –
стручни сарадник – педагог”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број
телефона: 018/4693-003, радним данима.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибарић
тел. 020/821-110

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора,
може се пријавити кандидат који испуњава услове прописане члановима 122, 139 ,
и члана 140 став 1 и 2, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
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гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закон,
10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати треба да
испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо образовање (из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), за наставнике те
врсте школе и подручја рада, 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 одговарајуће предмете, 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.год. 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, 3. 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 (кандидат)
које има одговарајуће образовање из члана 140 става 3 Закона о основама система образовања и васпитања за наставнике
те врсте школе, односно лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим ообразовањем, 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. Да имају психичку, физичку и
здраствену способност за рад децом и ученицима, да имају дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора
школе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца затвора, 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; да има држављанство
Републике Србије. Да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, (образовно-васпитни рад се
Бесплатна публикација о запошљавању

реализује на босанском језику). Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе:
пријавни формулар (образац на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), пријава
на конкурс за директора школе у слободној
форми; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговајајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора
установе-лиценца за директора (уколико кандидат наведено поседује), потврду
о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, биографију са
кратким прегледом кретања у служби (са
e-mail адресом и контакт телефоном), уверење о држављанству, извод из МК рођених (оверене копије или оргинал, не старије од 6 месеци), одговарајуће лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и ученицима коју издаје надлежна здраствена
установа (издато након објављивања конкурса); уверење из основног и вишег суда
да није под истрагом, нити да је против
кандидата подигнута оптужница, уверење
из полицијске управе (одсек за КЕ) да није
осуђиван правноснажном пресудом из члана 139 става 1 тачка 3 Закона, о основама
система образовања и васпитања (издата
по објављивању конкурса); доказ о познавању српског језика, потврда или сертификат о познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (образовни
рад се одвија на босанском језику); оквирни план рада за време мандата; доказ о
резултату стручно педагошког надзора
у раду кандидата – извештај просветнок
саветника (уколико је кандидат имао појединачни стручно педагошки надзор), резултат стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања школе (овај
доказ достављају само кандидати који су
раније вршили дужност директора установе уколико је било надзора за време њиховог мандата). Уверење о положеном испиту
за директора установе (изабрани кандидат
за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност). Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у обзир и разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити
од секретара школе на тел. 020/821-110.
Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти на адресу: ОШ.
„Меша Селимовић” Рибариће, 36309 Рибарић, са назнаком „Конкурс за директора”
или доставити лично у установи-школи
(секретару школе).

ГИМНАЗИЈА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7
тел. 020/5100-710

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чланом 122, 139 и 140 став 1

и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/2020 и
129/2021) и чл. 2-7 Правилника о ближим
условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/2015), а то су: 1) да има
одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(лице које има завршене ове студије другог степена, мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године), кандидат треба да испуњава услове
за наставника гимназије, педагога и психолога; 2) да поседује дозволу за рад (положен стручни испит) за наставника, педагога, психолога; 3) да је савладао обуку и да
има положен испит за директора установе
(кандидат који нема положен испит дужан
је да га положи у року од 2 године од дана
ступања на дужност); 4) да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство Републике
Србије; 8) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања конкурса у
листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
треба да поднесу: доказ о држављанству
(уверење о држављанству – не старије од
6 месеци и извод из матичне књиге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе
о стеченом образовању у складу са чланом
140 Закона (са основних и мастер студија);
доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад
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(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен
препис/ фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3. Закона – уверење МУП-а – доказ да се против кандидата
не води кривични поступак-потврда суда;
уверење Привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности,
сва уверења не старија од 6 месеци; потврду о радном искуству; 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). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Одлука о избору
директора биће донета у законом предвиђеном року. Кандидати могу добити додатне информације о Конкурсу од секретара
школе на тел. 020/510 0 710. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености
услова подносе се у затвореној коверти, са
назнаком” Конкурс за директора” на адресу
школе: Гимназија, ул. Вука Караџића бр. 7,
36300 Нови Пазар.

НОВИ СА Д
ОШ „КОКАИ ИМРЕ”

21235 Темерин, Кошут Лајоша 31

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да је лице стекло одговарајуће
високо 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 то: 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 ово 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
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вишим образовањем; 2. да има дозволу за
рад – лиценцу, односно положени стучни
испит за наставника, васпитача или стручног сарадника; 3. да је прошло обуку и
положило испит за директора установе; 4.
да има 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. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство
Републике Србије; 8. да зна српски језик
и мађарски језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе:
одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
и биографију; 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), уколико га поседује,
одн. потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду, а ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе, доказ о резултатима стручно
педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања (оба документа у оригиналу

или овереној фотокопији не старијој од 6
месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о знању српског
језика – диплома, односно сведочанство о
стеченом средњем, вишем или високом
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).
Фотокопија личне карте кандидата (уколико
је чипована онда очитана). 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 мејл адресу (ако се захтев шаље мејлом мора бити
скениран) дату на званичном сајту Повереника. 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
лично или препорученом поштом у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за
избор директора школе на мандатни период од 4 године” у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, радним даном од 08.00 до 12.00
часова на телефон 021/843-306.

ОШ „ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

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. 30 Правилника о организацији и ситематизацији
послова у ОШ „Шаму Михаљ „ у Бачком
Петровом Селу 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
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, с тим да ово лице мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно 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. 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 давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике Србије; 8. знање српског језика и језика
на коме остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати подносе: одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, биографију и следеће доказе о испуњености услова: доказ
о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе завршене школе); уверење о положеном стручном испиту
односно испиту за лиценцу – дозволи за рад
наставника или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија ); 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); 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 канБесплатна публикација о запошљавању

дидата 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 о резултатима стручно
педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања (оба документа у оригиналу
или овереној фотокопији не старијој од 6
месеци) 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; 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 мејл
адресу (ако се захтев шаље мејлом мора
бити скениран) дату на званичном сајту
Повереника. 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” у року од 15
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”, на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Телефон за контакт:
021/6903-039.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

21000 Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће високо
образовање за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога (члан 140 став 1, 2 Закона о основама
система образовања и васпитања), 1) на
студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије, специјалис-

тичке 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 инетердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена који
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. год.; 2. да има
дозволу за рад – лиценца или стручни испит
за наставника или стручног сарадника); 3.
да има обуку и положен испит за директора;
4. да има најмање осам година рада у школи на пословима образовања иваспитања,
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 кривична дела насиља
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; 7. да има држављанство
Републике Србије, 8; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за наставника или стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника – лиценце или
стручног испита за наставника или стручног
сарадника; оригинал или оверену фотокопију уверења о савладаном одговарајућем
акредитованом програму обуке и положеном испиту за директора школе (пријава
која не садржи доказ / уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора шјколе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року од две године положи испит за директора школе); потврду да
има најмање осам година рада у установи
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (издаје установа
у којој је кандидат стекао радно искуство
у области образовања и васпитања); уверење / потврду из надлежне службе МУП-а
да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и кривична дела насиља
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
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изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; уколико се на конкурс
пријавило лице које је претходно обављало дужност директора, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима – лекарско уверење које издаје
надлежна здравствена установа доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама;
доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад, кандидат доставља само, уколико
одговарајуће образовање није стечено на
српском језику и као доказ доставља оригинал / оверену фотокопију уверења / потврде одговарајуће високошколске установе о
положеном испиту из српског језика; оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; биографију са кратким
прегледом кретања у служби, стручним и
радним усавршавањем и предлогом програма рада у будућем мандатном периоду
директора школе; фотокопију личне карте.
Кандидати подносе пријаву са доказима о
испуњавању услова у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора” на горе наведену адресу. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање. Решење о именовању директора ће бити достављено свим
учесницима конкурса у законом предвиђеном року.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

1. Наставник предмета
програмирање и програмски језици
на одређено радно време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17,
27/18 – други закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) и стручну спрему предвиђену
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС – Просветни гласник”, бр 4/2022); 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
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Републике Србије; 5) да зна језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство: ECDL сертификат;
познавање рада на „Smart board” табли;
познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”,
искључиво путем електронске поште на
адресу: gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком
„За конкурс”. Кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар (преузима се
са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (скениран),
диплому (скениран оригинал), уверење о
држављанству (скениран оригинал), ECDL
сертификат (скениран оригинал), уверење
да није осуђиван од стране МУП-а (скениран оригинал), биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.
Посебно лекарско уверење да имају здравствену способност и уверење за психичку,
физичку способност, за рад са ученицима
издато у задњих шест месеци доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду.

ГИМНАЗИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ”
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања,
и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника те врсте школе и подручја рада
(гимназија општи тип), за педагога и психолога, то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука – у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника
(положен испит за лиценцу, односно стручни испит); да има обуку и положен испит
за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); да
има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену

способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави следећу документацију: уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију,
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању (за лица која су
стекла академско звање мастер доставља
се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама); 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 за законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење о некажњавању из МУП-а (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од шест месеци);
уверење надлежног суда да није покренут
кривични поступак, нити истрага (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест
месеци); доказ да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад
(у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику, остали кандидати доказују овај
услов дипломом о стеченом образовању,
оригинал или оверену фотокопију); оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; оригинал или оверену фотокопију
доказа о положеном испиту за лиценцу за
директора (достављају кандидати који су
положили испит за стицање лиценце за
директора); потврду надлежне установе
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника); оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
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спољашњег вредновања (достављају кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); радну биографију;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве на конкурс се достављају на адресу
школе, са назнаком „Конкурс за директора
школе”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе на телефон:
021/6740-264.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за ужу научну
област Културолошке науке и
комуникологија
2. Ванредни или редовни професор
за ужу научну област Историја
уметности
на одређено време 5 година или на
неодређено време

3. Доцент за област музичке
уметности, ужа област Камерна
музика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања
наставника:
За радно место 1: диплома доктора наука из области политичких наука стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или
у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању уз претходно
стечено високо образовање првог степена
из области организације сценских и културно-уметничких делатности и испуњени
услови из члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 2: диплома доктора наука
из области историје уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи
или у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању и испуњени
услови из члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 3: диплома доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи
или у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању из области
музичке уметности, ужа област дувачки
инструменти (обоа, кларинет, фагот), односно високо образовање мастер академских
студија из области музичке уметности, ужа
област дувачки инструменти (обоа, кларинет, фагот) и испуњени услови из члана 74
Закона о високом образовању.
Бесплатна публикација о запошљавању

Обавезни и изборни услови: за радна
места 1 и 2 утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду за
поље хуманистичких наука; за радно место
3 утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду за поље
уметности. У звање наставника може бити
изабрано лице које испуњава критеријуме
прописане чланом 74 Закона о високом
образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету донетим од стране Националног савета за високо
образовање, Статутом Универитета у Новом
Саду, Статутом Академије уметности и Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду. Закон о високом образовању, Статут Универзитета у Новом Саду,
Статут Академије уметности у Новом Саду,
Правилник о ближим минималним условима
за избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду и упутство за попуњавање биографских података за наставна
звања налазе се на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs – у секцији
„Наставници – Конкурси”).
Кандидати достављају: 1. пријаву на
конкурс која мора да садржи назив радног
места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт
адресу, број телефона, имејл адресу; 2.
оверене фотокопије диплома о завршеним
одговарајућим студијама и додатке дипломи 3. уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); 4. уверење
о некажњавању прибављено искључиво од
МУП-а (не старије од 6 месеци); 5. личну
карту (фотокопија или очитана биометријска
лична карта). Осим наведене документације,
у зависности од радног места на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију, и то:
За радно место 1 и 2: попуњен образац
биографских података на ћириличном писму (Образац 1А НАУКА) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”)
приложен у штампаној и електронској форми (УСБ) откључан и доказе о испуњавању
услова радног места у складу са чланом 74
Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање наставника за поље хуманистичких наука Правилника о ближим минималним условима за
избор у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног
правилника.
За радно место 3: Попуњен образац биографских података на ћириличном писму
(Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.
uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”)
приложен у штампаној и електронској форми (УСБ) откључан и доказе о испуњавању
услова радног места у складу са чланом 74
Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање наставника
за поље уметности Правилника о ближим
минималним условима за избор у звање

наставника на Универзитета у Новом Саду и
чланом 5 наведеног правилника.
ОСТАЛО: рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се
искључиво у штампаној форми на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре
Јакшића 7.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР”

Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-568

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, а то су: 1. одговарајуће високо образовање 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 одговарјући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисцилинарне, 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 одговарајући предмет, односно групу предмета),
2) основне студије у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. да поседује дозволу за рад
наставника или стручног сарадника; 3. да
је савладало обуку и има положен испит
за директора установе; 4. да има најмање
осам (8) година рада на пословим образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психофизичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштања и
злостављања малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примања и
давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
или других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство Републике
Србије; 8. да зна српски језик на којем се
остварује образовно васпитни рад. Изузетно
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат с одговарајућим високим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
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система образовања и васпитања, за директора основне школе може бити изабрано и
лице које поседује: 1) одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника основне школе, односно лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно стртуковне и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор
директора, са биографијом, кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, кандидати
подносе следећу документацију: попуњен
и одштампани формулар за пријаву на
конкурс (формулар се налази се на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); доказ о
држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци, оригинал или оверене
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању, а кандидат
који има образовање из тачке 1 подтачка (2)
поред оверене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању прилаже и оверену
фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу наставника односно стручног сарадника; доказ о
знању српског језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи, кандидати доказују стеченим образовањем на српском језику или положеним испитом из српског језика по програму одговарајуће високо
школске установе; потврду о годинама рада
у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење надлежне службе Министарства надлежног за унутрашње послове,
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом 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 шест месеци, оригинал или оверена копија); уверење
из суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест
месеци, оригинал или оверена копија);
оверену фотокопију лекарског уверења о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; (кан-
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дидат који буде изабран, накнадно ће пре
закључења уговора о раду доставити ново
лекарско уверење); оверен препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује); изабрани кандидат
који нема положен испит за директора установе биће у обавези да у законском року
савлада обуку и положи испит за директора; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико има; фоказ о
резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања,
извештај просветног саветника (прилажу
само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе). Рок за подношење пријаве са потребном докуменатцијом о испуњавању услова конкурса је 15
дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурсна документација се предаје
лично или поштом на адресу ОШ „20.октобар” Врбас, улица V пролетерске бригаде
број 1-3, 21460 Врбас, са назнаком „За конкурс за избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Лице задужено за давање обавештења по конкурсу, секретар школе, телефон: 021/700-250, сваког радног дана од
9.00-13.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Избор у звање

1. Ванредног или редовног
професора за ужу научну област
Фитофармација

на одређено време до 5 година или на
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области којој припада ужа научна област. Кандидати треба да испуњавају
услове утврђене Законом о високом образовању („Сл.гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др.
закон, 11/2021 – аут. тумачење, 67/2021 и
67/2021 – др. закон) у складу са којим ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да
достави доказ о испуњености услова по
овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом, списак научних и стручних
радова као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној
спреми. За наставна звања (доцент, ванредни или редовни професор) кандидати
треба да попуне електронски образац који
се налази на сајту Универзитета Нови Сад
https: //www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти
доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.
ac.rs. (у року предвиђеном за пријаву кандидата.) За сваку одредницу који попуњава кандидат у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у виду одлуке решења или
потврде. За сарадничка звања (асистент,
сарадник у настави) поред, биографских
података, научних и стручних радова као и
доказе о њиховом објављивању, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, доставити

и уверења о наставку студија. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава по овом
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду Пољопривредни факултет
(за конкурс) 21000 Нови Сад, Трг Доситеја
Обрадовића 8.

ПАНЧЕВО
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26310 Алибунар

Наставник економске групе
предмета

на одређено време, преко 60 дана, ради
замене запосленог који је именован за
директора школе до престанка његове
функције

УСЛОВИ: лице треба да: 1. има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
Закон, 6/2020 и 129/2021); 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;
има степен и врсту образовања на основу
Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Економија, право и администрација
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
04/2022) предвиђених за послове на радном
месту наставника економске групе предмета; 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.
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат
прилаже: попуњен пријемни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
диплому о стеченом образовању (оригинал
или оверена фотокопија), радну биографију,
уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од шест месеци);
уверење да није осуђиван правноснажном
пресудом за неведена кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања издато од
надлежне полицијске управе (не старије од
шест месеци); доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно васпитни
рад (потврда одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит о
знању српског језика) – доставља само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доставља пре потписивања уговора). Кандидат
попуњава пријемни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и одштампани
формулар заједно са пријавом на конкурс и
комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић”, Вука
Караџића 2, Алибунар, са назнаком „Конкурс
за избор у радни однос на одређено време”.
Конкурс за избор кандидата за пријем у радни однос на одређено време објављује се
истовремено у листу „Послови” Националне службе за запошљавање и на огласној
табли школе у наставничкој канцеларији а
рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе информације могу се добити у
секретаријату школе лично или позивом на
број 013/641-036.

ПИРОТ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИЗ ПИРОТА
18300 Пирот, Таковска 22
тел. 010/311-269

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава
услове прописане чланом 122, 139 и чланом 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 – даље: Закон): 1) да има
одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника
ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога и то: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предБесплатна публикација о запошљавању

мета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо 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; 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 (документација без доказа
о положеном испиту за директора сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у
року од 2 године од дана ступања на дужностп оложи наведени испит); 4) да има
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 правоснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има
држављанство Републике Србије; 8) да зна
српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс (на пријавном формулару који се
преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја) кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о
радном искуству у области образовања и
васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за
рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања из тачке 6. (из казнене евиденције МУП-а) не старије од 6 месеци. Доказ о
знању српског језика, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, 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 (уколико га кандидат поседује), 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), оквирни план рада за
време мандата (необавезно), директор
школе се бира на период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
О резултатима конкурса кандидат ће бити
обавештен након пријема решења о именовању директора школе од стране министра
просвете, науке и технолошког развоја.
Пријава са потребном документацијом и
доказима о испуњености услова подноси се
на адресу препорученом поштом или лично
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Сва обавештења
се могу добити у секретаријату школе на
телефон 010/311-269.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Чистачица – сервирка

у издвојеном одељењу школе у Пољани,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог до повратка
радника са боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: основно образовање са првим степеном стручне спреме у наведеном занимању. Заинтересовани кандидати уз молбу
треба да приложе и следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеном
основном образовању; извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству
РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.

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. 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 способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење);
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
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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 (извод из казнене евиденције МУП-а и потврда повереника о заштити равноправности, не старије
од шест месеци); 4. да има држављанство
Републике Србије (уверење, не старије од
шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (уверење, не старије од шест
месеци); 6. о познавању језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на
српском језику.

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са одсуства за време
трудноће, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

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. 1. о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, и
то: одговарајуће образовање на студијама
у трајању од три године или вишим образовањем (диплома или уверење о завршеном
вишем образовању); 2. о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење); 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 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 (извод из казнене евиденције МУП-а и потврда повереника о заштити
равноправности, не старије од шест месеци); 4. да има држављанство Републике
Србије (уверење, не старије од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених
(уверење, не старије од шест месеци); 6. о
познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
ОСТАЛО: 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 је отворен 8 дана од
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дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу. Ближе информације могу се добити на телефон
број 012/7643-116.

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1
тел. 012/522-570

Наставник рачунарства и
информатике
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21.) и
то: 1. да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у Гимназији; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар (са назнаком радног
места на које се конкурише), који се може
наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs). Уз одштампани пријемни формулар, кандидати треба да
доставе кратку личну и радну биографију
(ЦВ), као и: оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању односно оверену
фотокопију дипломе основних студија и оверену фотокопију дипломе мастер студија;
лекарско уверење, кандидат доставља приликом закључења уговора; оригинал уверење из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за
које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; оригинал или

оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о познавању
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
учитана лична карта. Оверене фотокопије
тражених докумената не смеју бити старије
од 6 месеци, од дана објављивања конкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве слати поштом у затвореној коверти са назнаком „За конкурс наставника рачунарства и информатике” на адресу: Пожаревачка гимназија, Симе Симића 1,
Пожаревац, или предати лично у затвореној
коверти у секретаријату школе сваког радног
дана од 9-13 часова. Фотокопије које нису
оверене од стране надлежне установе неће
се узимати у разматрање, као и непотпуне
и неблаговремене пријаве. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, именована решењем
директора.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-020

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Богујевцу, на одређено време до
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: 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. Учесник конкурса поред
општих услова предвиђених Законом о раду,
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1) – 5), чланом 140 став 1 и 2, 142 став 1 и 4 Закона
о основама система образовања и васпитања и услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и то:да је стекао 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; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора
да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и мето-
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дичних 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
(које је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу). Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се да има има
образовање из претходног става. Да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и 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.
ОСТАЛО: кандидат треба да поднесе:
попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал
или оверену фото-копију извода из матичне књиге рођених (само учесник конкурса
који је променио презиме односно име после
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или оверену фото-копију уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не
старија од 6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; оверену фото-копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за лица којима још
није издата диплома оверену фото-копију
уверења о стеченом одговарајућем образовању. Изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичној, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити путем поште на
горе наведену адресу или лично. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се
неће узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
– оригинал или оверена фотокопија не
старија од 6 месеци, доказ да зна српски
језик – само за кандидате који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику,
тада кандидат доставља оригинал писани
доказ или оверену фотокопију да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, који
издаје високошколска надлежна установа.
Документација са пријавним формуларом
доставља се лично, или се шаље поштом на
горе наведену адресу. Рок за достављање
пријава је 8 дана, од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, непотпуне и пријаве
које не задовољавају конкурсом предвиђене
услове, неће бити разматране.

ОШ „СВЕТИ САВА”

СМЕДЕРЕВО

Дипломирани дефектолог / логопед
/ логопедске вежбе

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ГРЕШКА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

18400 Прокупље, Милоша Црњанског бб.

у школи за ученике са сметњама у
развоју

УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 10/201988/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.
закон, 6/2020 и 129/21), кандидат треба да
испуњава следеће услове за пријем у радни
однос: да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања: на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; дипломирани дефектолог
– логопед или мастер дефектолог; да има
одговарајуће образовање на мастер студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године (мастер дефектолог – логопед); да има
физичку, психичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат који је изабран,
пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни
формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству,
диплома о стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија), 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

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

Услед техничке грешке у огласу објављеном
11.05.2022. године, у публикацији „Послови” (за радно места: наставника разредне
наставе, на одређено време, у издвојеном
одељењу у Шалинцу и наставника физичке
културе, на одређено време, ради замене
одсутних радника преко 60 дана), објављена је погрешна адреса школе (11300 Смедерево, Црвене Армије 156). Исправна адресе
школе је:
Основна школа „Јован Јовановић Змај”
11300 Смедерево, 17. октобра 40
У осталом делу оглас је непромењен. Овим
путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ОШ „ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ”
11315 Сараорци, Краља Александра 95
тел. 026/781-082

Чистачица

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: основно образовање и васпитање;
држављанство РС; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 страни18.05.2022. | Број 987 |
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ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља у оригиналу или овереној
фотокопији не старијој од 6 месеци: диплому о стеченој стручној спреми; 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. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и
129/21); извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству РС. 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
026/781-082.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”

25225 Крушчић, Маршала Тита 37
тел. 025/5706-028

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о
основама система образовања и васпитања
за директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139
и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 ЗОСОВ, и
чланом 141 став 7 овог закона и то: 1. да
има одговарајуће високо образовање из
члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ, за наставника основне школе, 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 (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 пропису који је
уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године; 3) изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став
1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставника, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студије у трајању од
три године или вишим образовањем; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
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сарадника, обуку и положен испит за директора установе, најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) да има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника (положен
стручни испит – лиценцу); 5) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 6) да није осуђивано 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 родоскрвнуће; за кривична дела примање или
давање мита; за кривина дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја 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; 7)
да има држављанство Републике Србије;
8) да зна српски језик; 9) да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 10) 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).
ОСТАЛО: кандидат доставља: 1. одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са званичне интернет странице МПНТР (htp:/www.mpn.gov.rs); 2. оригинал или
оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању, уз мастер диплому прилаже
се и диплома основних студија у оригиналу
или овереној фотокопији; 3. оригинал или
оверена фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу наставника, васпитача
или стручног сарадника; 4. оригинал или
оверену фотокопију сведочанства, дипломе
или уверења о завршеној основној, средњој
школи, вишем или високом образовању на
српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе – као доказ
о знању српског језика (доказ доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); 5.
доказ / потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарјућег образовања;
6. уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције Министарства надлежног за
унутрашње послове у складу са чл. 139 став
1 тачка 3) Закона, не старије од 6 месеци,
односно 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 родскрвнуће,
за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других

добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
7. доказ / потврдa од Повереника за заштиту равноправности, да за кандидата није у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 8.
оригинал или оверену фотокопију доказа о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима – лекарско уверење (кандидат који буде изабран ће
накнадно пре закључења уговора доставити
лекарско уверење не старије од 6 месеци);
9. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије
које није старије од 6 месеци; 10. оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци;
11. 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; 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора
установе), у супротном потребно је доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен стручно педагошки надзор;
13. доказ о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе – уколико га
поседује, оригинал или оверена фотокопија (пријава ће се сматрати потпуном и
уколико кандидат нема положен испит за
директора установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); 14.
биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе; 15. фотокпију личне карте или
очитану личну карту. Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору
директора (докази о поседовању организационих способности и др.). Кандидат документацију под тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
доставља у три примерка (један примерак
чине оригинал или фотокопије наведене
документације које је оверио јавни бележник и још се у два примерка достављају
обичне фотокопије). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је
15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање и огласној табли НСЗ Кула. Пријаве
са потребном документацијом, доставити лично или на горе наведену адресу са
назнаком „Конкурс за избор директора.
Сва потребна обавештења се могу добити код секретара школе, путем телефона
025/5706-028.

ОШ „НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ”
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде
изабрано лице које испуњава услове из члана 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основа-
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ма система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” 88/2017, 27/2018 – други закони и 10/2019, 6/2020 и 129/2022) односно:
1. које има одговарајуће образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте школе, за педагога и психолога,
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. 2. Које има одговарајуће
радно искуство на пословима образовања
и васпитања – најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 3. које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. 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, 5. које има држављанство Републике Србије; 6. које зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 7. које
има дозволу за рад (лиценца) наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора. Уз пријаву на
конкурс, кандидат подноси: оверену копију
или оверен препис дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; потврду да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал
потврде, не старији од 6 месеци); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способноси за рад са децом и ученицима
(прибавља се пре закључења уговора); уверење о некажњавању за наведена дела из
суда (да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из тачке 4), СУП-а
– да се против кандидата не води кривични
поступак); уверење о држављанству; уколико кандидат није стекао више или високо образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит
српског језика по програму одговарајуће
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високошколске установе; оверен препис /
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања
на дужност. Поред наведеног кандидат је
дужан да приложи и: извод из матичне
књиге рођених и биографију с прегледом
радне биографије, Предлог програма рада
школе. 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. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.Благовременом пријавом сматра се пријава која
је поднета у року утврђеном у конкурсу.
Потпуном пријавом сматра се пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса.
Сви докази који се прилажу (за тачке од 1
до 7) саставни су део пријаве на конкурс,
морају бити оверени и не могу бити старији
од 6 месеци. Пријава на конкурс са свом,
потребном документацијом доставља се на
адресу школе.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП”
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник предметне наставе –
фармацеутска група предмета
(фармакологија и фармакотерапија,
козметологија, фармацеутска
хемија са аналитиком лекова,
фармацеутско технолошке
операције и поступци, фармацеутска
технологија, медицинска биохемија
и др.)
на српском језику (у средњој стручној
школи у подручју рада здравство и
социјална заштита)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде
примљено лице под условима прописаним
законом, и то ако: 1. има одговарајуће
образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник” РС 88/2017, 27/2018-др. закони,
10/2019, 6/2020, 129/2021), односно да је
лице 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 тачке 1)
подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне

области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Поред тога, потребно је
да кандидат има и образовање из члана 4
Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита; 2. има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, 3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од 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 – на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из тачке 1, 3, 4. и 5.
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2. (лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Пријава на конкурс: кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страни Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС (www.mpn.gov.
rs) а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следеће: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању у складу са чланом 4.
Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита; 2. оригинал или оверена фотокопија
доказа о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног
саобраћаја и против 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 од
Полицијске управе (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс);
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци од дана достављања
пријаве на конкурс); 4. уколико диплома
није издата на српском језику, потврду о
знању српског језика – доказ о положеном
испиту по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); 5. биографија – ЦВ. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Комисија неће разматрати
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непотпуне и неблаговремене пријаве.
Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова прописаних чланом 139 и чланом 140 Закона о ос¬но¬вама система
образовања и васпитања, а који су у конкурсу наведени у делу „услови” и „пријава на конкурс”. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”. Пријава на конкурс са потребном документацијом се подноси на адресу: Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип”, Подгоричка број 9, Сомбор, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” или непосредно у секретаријату
школе, радним даном до 13, 00 сати. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 закона. 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
послове запошљавања. По пријему резултата психолошке процене Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, након
чега обавља разговор са кандидатима са
листе. Директор школе доноси решење о
избору кандидата по конкурсу. Кандидат
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу Школском
одбору у року од осам дана од дана достављања решења. Информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе,
тел. 025/430-540.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА”

25000 Сомбор, Венац војводе Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

Сарадник за исхрану –
нутрициониста
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
првог степена (основне струковне студије
или специјалистичке струковне студије),
односно на студијама у трајању до три године или вишим образовањем (VI степен)
здравствене струке, одсек исхране, знање
рада на рачунару). У радни однос ради
обављања наведених послова, може бити
примљен кандидат који испуњава следеће
услове: 1. поседовање одговарајућег образовања, 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом,
3. поседовање држављанства Републике
Србије, 4. неосуђиваност правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; 5. непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; 6. знање српског језика. Потпуном пријавом сматра се пријава
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која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) доказ о држављанству Републике
Србије (оверено уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених, не
старије од 6 месеци); 3) доказ за тачку 4.
и 5. (Уверење суда и Полицијске управе, не
старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 4) доказ за тачку 6. – потврда
одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио српски језик (достављају
само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, оверена фотокопија); 5) ЦВ кандидата. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Уколико кандидат конкурише на две
или више позиција, потребно је доставити
потпуну документацију за сваку позицију
посебно и у пријави јасно назначити на коју
позицију се односи. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Пријавни формулар се доставља за свако радно
место за које кандидат конкурише. Пријаве слати, искључиво поштом, на адресу:
Предшколска установа „Вера Гуцуња” Сомбор, Венац Војводе Петра Бојовића бр. 3, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Документација се
доставља у овереним фотокопијама. Документи важе 6 месеци од издавања. Пријава
која не садржи све тражене документе као
и пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати
у обзир.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГИМНАЗИЈА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел./факс: 022/310-271
e-mail: stapgim@ptt.rs

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 40% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са европским системом
преноса бодова) односно следећи степен
и врста стручне спреме: професор, односно дипломирани филолог за руски језик

и књижевност; професор руског језика и
књижевности; мастер професор слависта –
руски језик и књижевност; професор пољског језика и књижевности и руског језика
и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност); мастер
професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Руски 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
Руски језик и књижевност; Руски језик и
књижевност. Остали услови: 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 и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријаву доставити: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; радну биографију;
оверену фотокопију дипломе; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о неосуђиваности
из МУП-а. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и
ученицима доставља се 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. Све пријаве
са приложеном документацијом доставити
на адресу Гимназија „Бранко Радичевић”,
22300 Стара Пазова, Светосавска 5, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за
наставника руског језика”.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22327 Марадик, Жарка Зрењанина 1
тел. 022/506-603

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 60% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са боловања, најкасније до
31.08.2022. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17...6/20 –
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Наука и образовање

даље: Закон), и то: 1) да има одговарајуће
образовање за наставнике основне школе у
складу са чланом 140 Закона и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12...8/20): професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања – дипломирани тренер назнаком спортске гране, професор физичког васпитања – дипломирани
организатор спортске рекреације, професор
физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут – мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта;
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 остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: краћу биографију
са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике
Србије; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције);
доказ о познавању српског језика (не достављају кандидати који су средње или даље
образовање стекли на српском језику).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са ученицима – лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са
потребном документацијом предати у секретаријат школе или послати поштом на адресу: ОШ” Бранко Радичевић” Марадик, Жарка
Зрењанина 1.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР – ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”
22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Наставник солфеђа
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020,
9/2020 и 18/2020); остали услови прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати
подносе: одштампан и попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографију и следеће
доказе о испуњености услова: 1. диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4. доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење, прилог дипломи или оверену
фотокопију индекса), да су у току студија
положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни
испит, односно испит за лиценцу (у складу
са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања); 5. уверење о
неосуђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а (не старије од 6 месеци); 6. уверење општинског суда да против њега није покретнут кривични поступак
(не старије од 6 месеци); 7. доказ о знању
српског језика – подноси кандидат који
основно, средње, више или високо образовање није стекао на српском језику, издат
од одговарајуће високошколске установе.
Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење) кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. У
поступку одлучивања о избору кандидата
конкурсна комисија упућује кандидате који
испуњавају услове конкурса на претходну
проверу психофизичких способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Након добијања резултата
провере, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима у року од осам (8)
дана од дана пријема резултата психолошке процене и доставља директору образложену листу кандидата који испуњавају
услове конкурса. Директор доноси решење
о избору кандидата у року од осам (8) дана
од достављања образложене листе кандидата. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са приложеном
документацијом слати поштом, на адресу
ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић”, улица
ЈНА бр. 140, 22400 Рума, са назнаком „за
конкурс” или донети лично у секретаријат
Школе у времену од 09-14 часова. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања
у часопису „Послови”. Контакт телефон:
022/474-042.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

СУБОТИЦА
ОШ „10. ОКТОБАР”

24000 Суботица, Бозе Шарчевића 21

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања
и вапситања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и
27/2018, 10/2019, 6/2020 и129/2021) и то:
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, а 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,
најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена чл. 139 ст. 1
тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021); да
има држављанство Републике Србије, да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад (лиценцу), да је савладао обуку
и има положен испит за директора. 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 испуњење осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 овог Закона, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне или
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специјалистичке струковне студије) или
на студијама у трајању од три године, или
више образовање, за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе
и најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања у установи за
образовање и васпитање, после стеченог
одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс кандидат је дужан да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
документа о положеном испиту за дозволу
за рад (лиценцу), оверену фотокопију или
оригинал извода из матичне књиге рођених
достављају лица која су променила презиме или име након издавања дипломе о
стеченом образовању, оверену фотокопију
или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена фотокопија уверења
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 ст.
1 тач. 3) Закона о основама система образовања и васпитања, потврду о радном
искуству на пословима образовања и васпитања (у оригиналу), оригинал или оверена фотокопија потврде/уверења о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (кандидат доставља
само уколико одговарајуће образовање
није стекао на српском језику), биографију
са кратким прегледом кретања у служби и
предлог програма рада директора школе,
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе).
Кандидат може да достави оверену копију
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата-извештај просветног
саветника (уколико га је било). Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора оверавају
се од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем
овог доказа доставио и доказ да зна српски
језик. Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора доставља лично или поштом у
претходно наведеном року на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Пријаву са
потребним доказима о испуњености услова доставити у затвореној коверти лич-
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но или поштом на адресу: Основна Школа
„10. Октобар” Суботица, Бозе Шарчевића
21, 24000 Суботица, са назнаком” Конкурс
за избор директора”. Информације о конкурсу могу се добити путем телефона број:
024/548-425.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика и
књижевности

за рад у одељењима на српском
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом 139, треба да испуњава и услове прописане одредбама члана 140 до 144. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као
и члана 3. 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, 11/20162/2017, 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). Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да у радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и то
ако: има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, није 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 или
давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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, поседује
доказ 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. Докази о испуњености услова из
става 1. тачка 1), 3) – 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. 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 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 дру-

гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Поред наведених
услова кандидат треба да испуњава и услове из члана 141. до 144. Закона о основама
система образовања и васпитања. Треба да
испуњава услове који се односе на 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 сиситемом преноса бодова.
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022)
прописани су степен и врста образовања за
извођење наставе и других облика образовно-васпитног рада у предметној настави на
радном месту наставника српског језика, и
то: професор српског језика и књижевности;
професор српског језика и књижевности са
општом лингвистиком; професор српске
књижевности и 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 језика
са источним и западним словенским језицима; професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад
изводи на мађарском, односно русинском
или румунском језику; 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
књижевности у одељењима за националне
мањине; 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
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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); професор српскохрватског језика и књижевности; мастер
филолог из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског
језика; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат
треба да достави: доказ да поседује одговарајуће образовање-оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању тј. оверену фотокопију
дипломе о завршеним основним студијама,
оверену фотокопију дипломе о завршеним мастер академским студијама, односно
оверену фотокопију дипломе о завршеним
студијама у четворогодишњем трајању по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. год.; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 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 кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; оригинал или
оверену фотокопију доказа о поседовању
образовања из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у складу са
европским системом преноса бодова (потврду високошколске установе о броју бодова
или доказ о положеном испиту за лиценцу-уколико поседује ове доказе), оригинал
или оверену фотокопију доказа о знању
српског језика и језика на којем се остварује образовно васпитни рад – доказ да је
кандидат основно, средње, више или високо
образовање стекао на српском језику или да
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о знању српског језика је у обавези да
достави кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику, док
кандидат који је одговарајуће образовање
стекао на српском језику испуњеност овог
услова доказује дипломом о стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност овог услова). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену споБесплатна публикација о запошљавању

собност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање
доказа о испуњености услова. Психолошку процену способности кандидата за рад
са децом и ученицима извршиће надлежна
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију. У складу са чланом
154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије
(www. mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Избор се
врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се
лично сваким радним даном од 8.00 до 14.00
часова или путем поште на адресу школе:
ОШ „Соња Маринковић” Суботица, Јо Лајоша 78, 24000 Суботица, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса.

шеној школи, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др закони,
10/19 и 6/20), оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци – уверење се
прибавља у МУП-у, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), доказ о
познавању српског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима-лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора
о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу школе у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”

ШАБАЦ

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

на мандатни период од 4 године

15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Сервирка

са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24. Закона
о раду („Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС РС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове
из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/20
и 129/21). Поред наведеног кандидат треба
да има одговарајуће образовање предвиђено чланом 35. Правилника о организацији и
систематизацији послова ОШ „Јеврем Обреновић” Шабац (дел. број 209 од 26. 02. 2018.
године), образовање II или III степена стручне спреме. Кандидат мора имати психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, да је држављанин
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони, 10/19,
6/20 и 129/21), да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни
фолмулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом
доставља школи. Уз попуњен и одштампан
пријавни фолмулар, кандидати достављају
следећу документацију: биографију, оригинал или оверену копију дипломе о завр-

Директор

УСЛОВИ: кандидат за директора школе,
поред одговарајућег образовања из члана
140 став 1 и 2 (изузетно и става 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр: 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.) – даље
Закона) треба да испуњава и друге услове у
складу са чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона које (као документацију) доставља уз пријаву на конкурс и то:
1) да има одговарајуће образовање из члана
140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона;
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 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 правоснажном судском пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и кривична дела
насиље у породици, одузимање, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела примање
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом утврђено, дискриминаторно
понашање што онемогућава рад у образовању (члан 139 став 1 тачка 3) Закона; 7)
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да има држављанство Републике Србије; 8)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно – васпитни рад. Кандидат
који се пријављује на радно место директора школе попуњава пријавни формулар
који се може преузети на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања). Уз одштампани пријавни формулар кандидат треба
да приложи следеће доказе о испуњености
услова: 1) доказ о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом чл. 140
став 1 и 2 Закона – оригинал или оверена
фотокопија дипломе; 2) доказ о поседовању
дозволе за рад односно положен стручни испит за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника – оригинал или оверена копија документа; 3) доказ о поседовању
обуке и положеног испита за директора уколико га кандидат поседује, уколико је кандидат у фази пријаве за полагање лиценце потребно је да достави доказ о пријави.
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) – оригинал или оверена
копија документа; 4) доказ о радном стажу
у установи од најмање 8 година на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања – оригинал
или оверена копија; 5) доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима – лекарско уверење,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену копију истог; 6) уверење да кандидат
није осуђиван, у складу са одредбом члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања – оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци; 7) потврду или уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истарге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога за кривична
дела из члана 139 став1. тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања
– оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци; 8) уверење о држављанству Републике Србије – оригинал или оверену фотокопију уверења, не старије од 6
месеци; 9) извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија;
10) доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); 11) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе (извештај просветног саветника) ако га
поседује и оцену спољашњег вредновања
за кандидата на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе (оригинал или оверену копију докумената), сходно
члану 123. став 14. Закона; 12) фотокопију
личне карте, односно биометријски очитане
личне карте; 13) преглед радне биографије
и предлог програма рада школе. Пријаве на
конкурс са потребним документима, зајед-
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но са одштампаним пријавним формуларом
се достављају у затвореној коверти са назнаком „конкурс за избор директора” лично
или путем поште на адресу Школе: Основна
школа „Мајур” Мајур, улица Светог Саве бр.
4, 15353 Мајур. Контакт телефон: 015 / 376542. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Достављена документација се не враћа.
Министар у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор врши избор директора и доноси
решење о његовом именовању, о чему школа 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).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СЛАВА КОВИЋ”

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/778-6881

Васпитач

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног
повратка са породиљског боловања

УСЛОВИ: васпитач може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139
и чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно лице
које има: високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или више образовање, – 6 степен стручне
спреме. Психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима,
није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање ии давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштичених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, зна српски језик на којем остварује
васпитно-образовни рад, има дозволу за
рад/лиценцу. Кандидат који се пријављује
на радно место васпитача на одређено време попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
уз одштампани пријавни формулар треба
да приложи: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе), 2. доказ о знању
српског језика (достављају само кандидати
који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику, у том случају кандидат
доставља писани доказ да је положио српски језик по програму високошколске установе – оригинал или оверену фотокопију),

3. доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
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 дискиминаторно понашање (уверење/
потврда из МУП-а, не старије од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија, 4.
доказ да је држављанин Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију-не старије од шест месеци), 5. доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду (оригинал или оверена фотокопија), 6. дозвола за рад лиценца (оригинал или оверена
фотокопија). Пријава на конкурс обавезно
садржи податке о кандидату (име, презиме,
адреса пребивалишта, односно боравишта,
контакт телефон и адреса електронске
поште ако је кандидат поседује). Пријава
са потребном документацијом подноси се
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за васпитача на одређено време”. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана његовог овјављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
разматрање. Документација се може доставити лично или поштом на адресу: Предшколска установа „Слава Ковић” Богатић, ул.
Јанка Веселиновића, бр. 3, 15350 Богатић.
Предшколска установа нема обавезу да
пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату предшколске установе
„Слава Ковић” Богатић на број телефона
015/7786-881.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТА ЈЕЛИЧИЋ”

15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5
тел. 015/343-716

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе,
поред одговарајућег образовања из члана
140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона
о основама система образовања и васпитања) треба да испуњава и друге услове у
складу са чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона, које (као документацију) доставља уз пријаву на конкурс: 1)
да има одговарајуће образовање из члана
140 став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о основама система образовања и васпитања; 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 најмање осам година
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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 правоснажном судском пресудом осуђиван за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање што онемогућава рад у
образовању; 7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно – васпитни
рад. Директор школе бира се на мандатни
период од четири године. Директору школе мирује радни однос за време трајања два
мандата и има право да се врати на послове
које је обављао пре именовања. Кандидат
који се пријављује на радно место директора школе, попуњава пријавни формулар
који се може преузети на званичној интернет старници Министарства просвете, науке и технолошког развоја /www.mpn.gov.rs/
formular за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: 1) доказ о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверена фотокопија дипломе у складу са одредбом чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања; 2) доказ о поседовању дозволе/лиценце за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, оригинал или оверена фотокопија; 3) доказ о
поседовању обуке и положеног испита за
директора (уколико га поседује, а изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност) (оригинал или оверене копије оба документа).
Уколико је кандидат у фази пријаве за полагање испита за директора, потребно је да
достави доказ о пријави испита; ако пријава
на конкурс не садржи наведена документе,
иста се неће сматрати непотпуном, кандидат може бити изабран а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи
испит за директора у складу са одредбама
члан 122 став (9) Закона о основама система
образовања и васпитања; 4) доказ о радном
стажу у установи од најмање 8 година на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, оригинал или оверена фотокопија документа; 5)
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија истог); 6)
уверење да кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и
васпитања (из надлежне Полицијске управе)
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија истог; 7) уверење Основног
Бесплатна публикација о запошљавању

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 да
за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, оригинал или
оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); 8) уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци); 9) извод из матичне књиге рођених-оригинал или оверена
фотокопија (не старије од 6 месеци)
10) доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику); 11) доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника (уколико га поседује); 12) доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања за кандидата на
конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (оригинал или оверену фотокопију докумената), сходно члану 123. став 14. Закона о основама система
образовања и васпитања; 13) фотокопија
личне карте, односно биометријски очитане
личне карте; 14) радна биографија са кратким прегледом кретања у служби и предлог
програма рада школе. Докази о испуњености услова, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима (прибавља се пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама
директора). Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе: Основна Школа „Ната Јеличић” 15000
Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5, са назнаком: „Конкурс за директора школе” или
лично код секретара. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 015/342-489. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у року
од 8 дана од дана пријема решења о именовању директора школе од стране Министра
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 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).

УЖИЦЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник теоретске групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом
о раду („Сл. гласник РС” 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат мора испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 140 и 142
Закона о основама система образовање и
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 и
129/2021): 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2)
овог члана пре закључења уговора о раду.
Одговарајуће образовање има лице које
је стекло одговарајуће високо образовање
предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања:
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 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;
Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Обавезно
образовање наставника прописано чланом
142 став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова. Образовање
из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
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услов за полагање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је
конкурс расписан предвиђени су чланом
2. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 и 9/2020)
и члановима 3. и 4. Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020
И 2/2021).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе
о одговарајућем образовању; 2. извод из
матичне књиге рођених, (оригинал или оверену фотокопију не старији од 6 месеци); 3.
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4. уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена дела
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверена
фотокопија потврде – уверења одговарајуће
високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који
ово образовање поседују); 6. доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику; 7. доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) доставиће само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве са назнаком „Конкурс за
пријем у радни однос на неодређено време
за радно место наставник теоретске групе
предмета „, слати на адресу школе: Музичка школа „Војислав-Лале Стефановић”,
Ужице, Трг Светог Саве број 8 или донети
лично у школу, радним даном од 8. 00 до
12. 00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1
тел. 031/552-576

Наставник предметне наставе
математика
Наставник предметне наставе
математика
са 52% радног времена
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УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да је стекао одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, и да испуњава
услове из чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 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,
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 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака
1, 3, 4 и 5 (диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, доказ о неосуђиваности подносе се уз пријаву на конкурс-у оригиналу
или оверене копије), а доказ о испуњености
услова из тачке 2 пре закључења уговора о
раду – лекарско уверење. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом доставити лично
или поштом на адресу школе: ОШ „Стари
град” 31000 Ужице, Градска 1, са назнаком:
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити на број телефона: 031/552-576. Контакт особа је секретар
школе Јадранка Станић.

В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„8. МАРТ”
Прешево, Боре Вукмировића 26
тел. 017/860-095

Возач – одржавалац објеката
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање и то: завршен четврти степен стручне спреме, струке – машинске. Кандидат уз
пријаву на конкурс доставља: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија диплома);
положен возачки испит Б категорије; уверење – извод из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван за кривична дела; уверење
о државаљанству (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија); уверење
о здравственом стању; да зна језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.

Референт за финансијске послове
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање и то: завршени четврти ССС гимназија (смер природно-математички). Кандидат уз пријаву на конкурс доставља: доказ о
стручној спреми (оверена фотокопија диплома), уверење – извод из казнене евиденције
МУП-а да није осуђиван за кривична дела;
обавезни услова за заснивање радног односа; уверење о државаљанству (не старија од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
уверење о здравственом стању; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. У поступку одличиванаја, врши се
претходна провера психофизичких способности кандидата коју обавља надлежна
служба за послове запошљавања применом
стардардизованих поступака. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарство пресвете науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са поштапаним
пријавним формуларом достављају на горе
наведену адресу, поштом или лично у року
од 8 дана од дана објављивања огласа.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 294
тел. 017/854-076

Наставник клавира
УСЛОВИ: по члану 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и
129/2021), у радни однос у установи може
да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
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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. Одговарајуће
образовање има лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена, (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије или на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.) предвиђено чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања. Ближи услови у
погледу степена и врсте образовања наставника основне музичке школе за послове за
које је конкурс расписан предвиђени су
Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020).
ОСТАЛО: уз потписану пријаву са биографијом, кандидат треба да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, следећа
документа: диплому о стеченом образовању и додатак дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико диплома још није издата;
извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци);
очитану личну карту; да лице зна српски
језик (доказ је приложена диплома о стеченом образовању, а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или
сведочанство средње школе); уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци), доказ
о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту (кандидат који не поседује
лиценцу дужан је да је стекне у року од две
године од пријема у радни однос). Изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/ који се одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати
који буду позвани од стране школе дужни су
да приступе провери психофизичких способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Кандидати су дужни да у
пријави наведу контакт телефон, како би
били обавештени о поступку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не приступе провери психифизичких
способности неће се разматрати. Документа
се предају путем поште или непосредно у
Бесплатна публикација о запошљавању

секретаријату школе. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос и подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса
са назнаком „Конкурс за наставника”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на горе
наведену адресу. Телефон за информације
017/854-076.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
17512 Стубал
тел. 017/484-331

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања,
односно: да има одговарајуће образовање,
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. Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да доставе, у оригиналу или у овереном препису или овереној фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књиге
рођених не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса, уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса, диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању дипломирани економиста, уверење
из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документа-

цију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Конкурс
спроводи Комисија коју именује директор
у складу са законом. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава.
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана од дана истека рока за поднођење
пријава упућују се на психолошку процену
способности 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. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима
са листе из претходног става и образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
доставља директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.
Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава која је
непосредно предата школи пре истека рока
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у
недељу или на дан државног празника, рок
истиче истеком првог наредног радног дана.
Потпуном пријавом сматра се пријава која у
прилогу садржи све прилоге којима кандидат доказује да испуњава услове за избор у
складу са Законом и овим конкурсом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17500 Врање, Француска бб.
тел. 017/404-220

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и
васпитања, („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и
129/2021) – у даљем тексту: Закон, и то: 1.
да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, за педагога и
психолога (чл. 140 ст. 1 и 2 Закона). Односно са одговарајућим образовањем стеченим
на: I) студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из научне области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне
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области или области педагошких наука, у
ком случају лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет
односно групу предмета; II) 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 дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 3. да
има психичку, физичку и здарвствену 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
3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има држављанство
Републике Србије; 6. да зна српски језик
и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Учесник конкурса уз пријаву
на конкурс треба да поднесе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни
формулар (формуилар се налази на званичној страници МПНТР); радну биографију и
евентуално план рада за мандатни период;
оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, односно испита за лиценцу;
оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (лиценца за
директора), уколико је поседује; уверење
о држављанству не старије од 6 месеци и
извод из матичне књиге рођених (трајно
важећи); уверење из надлежне полицијске
управе, о неосуђиваности за кривична дела
и непостојању дискриминаторног понашања,
наведених у тачки 4 услова, не старије од 6
месеци; уверење надлежног основног суда
да против њега није покренут кривични
поступак, нити је покренута истрага, не старије од 6 месеци; уверење надлежног вишег
суда, да против њега није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага, не
старије од 6 месеци; лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; потврду установе да има најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; доказ
о познавању српког језика, на ком се изводи образовно-васпитни рад (доставља само
кандидат уколико није стекао одговарајуће
образовање на српском језику); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора
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установе и оцену спољашњег вердновања
(доставља само кандидат који је предходно обављао дужност директора установе);
извештај просветног саветника као доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (кандидат који није имао
стручно – педагошки надзор у свом раду, то
треба да наведе у својој пријави). Потребна
документација се доставља у оригиналу или
овереној фотокопији. Изузетно, уколико се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 ст.
1 и 2 Закона, дужност директора може да
обавља и лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 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 у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег васпитања. Пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за директора (лиценца) неће се сматрати непотпуном. Уколико изабрани директор
нема положен испит за директора школе, дужан је да овај испит положи у року
од две године од ступања на дужност. Рок
за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаву са потребном документацијом,
доставити у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор
директора се спроводи по поступку у складу са Законом, а о изабраном директору се
обавештавају учесниви конкурса. Додатне
информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на тел. 017/404-220.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб.
тел. 017/473-333, 017/473-658

Васпитач

на одређено време ради замене
запосленог док се налази на функцији
директора установе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у радни однос из члана 139 и
140 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: 1) одговарајуће образовање за васпитаче, високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који
су уређивали високо образовање у периоду
од 10. септембра 2005. године до 07. октобра 2017. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више
образовање; 2) да кандидат 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем се
остварује васпитно-образовни рад. Уз
пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој
стручној спреми; уверење о држављанству
не старије од шест месеци (оригинал или
оверена копија); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције министарства унутрашњих послова не старије од шест месеци; уверење о
положеном испиту за лиценцу. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи, као и кратку биографију
(ЦВ). Конкурсна комисија утврђује испуњеност законских услова кандидата за пријем
у радни однос, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава, а затим се
кандидати у року од осам дана упућују на
психолошку процену способности за рад
са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Директор установе доноси решење о избору кандидата по
конкурсу у року од осам дана од дана када
му конкурсна комисија, после обављеног
разговора са кандидатима, достави образложену листу свих кандидата који испуњавају услове по конкурсу. Лице које буде
изабрано по конкурсу дужно је да приложи
лекарско уверење о здравственој способности, пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Својеручно потписане
пријаве са потребном документацијом треба доставити поштом или лично предати на
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс
за пријем у радни однос”. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Кандидати који не
буду изабрани, документацију могу преузети
код секретара установе. Контакт телефони:
017/473-333 или 017/473-658.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ”
Општина Бујановац, село Жбевац
тел. 017/7450-938

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до његовог
повратка са функције директора школе,
са 30% радног времена
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Наука и образовање

Наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до његовог повратка са функције
директора школе, са 44% радног
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем
у радни однос утврђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и услове из
чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19,
6/2020 и 129/2021) и то: да имају одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/19, 6/2020
и 129/2021), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/17, 3/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 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, безобзирану изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи
и то: доказ о одговарајућем образовању
(оверена фотокопија дипломе траженог
степена и врсте образовања, односно уверења – ако диплома није издата); уколико
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика по програмуодговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о
неосуђиваности за горе наведена кривична
дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци); уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријава на конкурс треба
да садржи и податке о кандидату (име и
презиме, адреса пребивалишта или бораБесплатна публикација о запошљавању

вишта, контакт телефон), радно место на
које кандидат конкурише. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способност из рада са
децом и ученицима коју врши Национална
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са
неовереном документацијом неће се узимати
у разматрање.

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивања радног односа из чл. 24. Закона о
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018,
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.
11/2012, 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). У радни однос могу бити примљена лица која
испуњавају одређене услове: 1. поседује
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
који комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука, при чему треба да има
завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; (2) на
основном студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), 2. психичку, физичку и
здравствену способност за рад у школи; 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
примања 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 кога 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. Услови из ст. 1 чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености улова из ст. 1 тач. 1., 3.
-5. саставни су део пријаве на конкурс, а
докази из ст. 1 тач. 2. овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Обавезно образовање из чл. 140 овог закона је и
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити:
1. пријавни формулар (кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министартсва просвете,
науке и технолошког развоја, РС и заједно
са осталом документацијм достављају школи); 2. биографију; 3. оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење, којим
се доказује одговарајуће образовање; 4.
оригинал уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оргинал 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 иии родоскврнуће, за кривична дела примање иии
давање мита; за кривична дела из групе 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 дискриминатомо понашање (Извод из казнене евиденције
МУП-а Србије, оргинал или оверена копија
не старија од 6. месеци); 7. одговарајући
доказ којим се доказује знање српског језика, сходно чл. 139 чл. ст. 1 тач. 5. Закона о
основама система образовања и васпитања
(доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику).
Пријаве (пријавни формулар) са потребним
доказима о испуњености услова за пријем,
односно заснивање радног односа, слати у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај”
у Врању, ул. Јужноморавска бр. 9, 17500
Врање, са ознаком: „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 адресу:
zmajvranje@gmail.com, Милена Маринковић,
директор школе.
18.05.2022. | Број 987 |
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ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26340 Бела Црква, Милетићева 6
тел. 013/851-258

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: 1) да
поседује одговарајуће образо вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника и то
за рад у школи оне врсте и подручја рада
којој припада школа, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника 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; 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу
за рад наставника и стручног сарадника; 7)
да има обука и положен испит 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); 8) да има најмање осам година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс
сагласно Закону о основама система образовања и васпитања кандидат треба да поднесе: оверен препис / фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверен препис /
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству односно годинама рада после стеченог одговарајућег
образовања (ову потврду издају образовне
установе где је кандидат стекао радно искуство); уверење о некажњавању из суда и
СУП-а (не старије од шест месеци; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно
име после издавања дипломе; потврда одговарајуће високошколске установе да је кандат положио испит из српског језика (осим
кандидата који су средње, више или виокоо образовање стекли на српском језики);
доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно
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обављали дужност директора установе);
лекарско уверење (не старије од шест месеци): 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). Документе о чињеницама о којима се води службена евиденција
(осим уверење из казнене евиденције суда):
извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, уверење
из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, може прибавити школа. Уверење из
казнене евиденције суда о неосуђиваности
кандидат прибаваља сам. Одредбом члана
9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016),
прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке, орган
може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити
сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Потребно
је да учесник конкурса достави изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности:
да школа прибави податке о којима се води
службена евиденција (извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење о некажњавању
из МУП-а) или се изјашњава да ће као кандидат те податке прибавити сам. Изјава се
саставља у слободној форми. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би Конкурсна комисија могла
даље да поступа. Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва документа морају
да буду у оригиналу или овереној фотокопији и не враћају се кандидату. Пријаве
са документацијом слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона
013/851-258.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„САВА МУНЋАН”

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 7
тел. 013/851-178

Директор

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат може да буде лице које
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, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање за
наставника школе у подручјима рада машинство и обрада метала, саобраћај, личне
услуге, трговина, туризам и угоститељство,
за педагога или психолога: 1) на студијама
другог степена (мастер акадамеске студије,

мастер струковне студије, специајлистичке
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. Кандидат мора:
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
да има дозволу за рад наставника тј. стручног сарадника (лиценца), обуку и положен
испит за директора установе; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за 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 на коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни
формулар за пријаву на конкурс (образац
се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Уз пријаву кандидат
подноси и доказе који потврђују испуњеност прописаних услова за избор директора школе: радну биографију; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о завршеном
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника или стручног сарадника; оригинал или
оверену фотокопију документа о положеном испиту за директора школе уколико је
кандидат поседује, уколико је кандидат у
фази обуке за полагање испита потребно
је доставити пријаву за похађање програма
обуке, пријава која не садржи документ о
положеном испиту за директора школе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да положи испит за
директора школе у законском року од две
године од ступања на дужност (чл. 122 став
9 Закона о основама система образовања
и васпитања); потврду надлежне установе
о искуству односно да има најмање осам
година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да није осуђиван правоснажном
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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 – оригинал или
оверена фотокопија (извод из казнене евиденције у складу са чланом 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и
васпитања, не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс); доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, односно да није подигнута оптужница за кривична дела наведена у
конкурсу – оригинал или оверена фотокопија (уверење надлежног суда не старије
од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); уверење о неосуђиваности
привредног суда (не старије од 6 месеци);
доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење издато од
надлежне здравствене установе); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); 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, док остали кандидати овај услов доказују дипломом о стеченом образовању – оригинал или оверена
фотокопија); кандидат уколико поседује,
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај просветног саветника – оригинал или оверена
фотокопија) у супротном потребно је доставити потврде да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата, издат од
свих установа у којима је кандидат радио;
кандидат који је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања
од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије
за време трајања мандата – оригинал или
оверена фотокопија, у супротном је потребно доставити потврду да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки
надзор школе; предлог мера, организације
и начина руковођења школом које би спровео као директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за избор директора школе”
на горе наведену адресу, путем поште или
непосредно у школи. За све информације
можете позвати на број: 013/851-178.
Бесплатна публикација о запошљавању

од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”, лично или поштом
на горе наведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ”
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Васпитач у дому

Посао се не чека,
посао се тражи
ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чл. 24 Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају и
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и да имају
одговарајуће образовање. Кандидат мора да
има средње образовање, III или 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
3 месеца као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примања мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и за које није
у складу са законом утврђено дискриминиторно понашање, да има држављанство
Републике Србије, зна српски језик и језик
на којем остварује васпитно образовни рад.
Уз пријаву, кандидати треба да доставе оверене преписе и то: сведочанство о завршеној средњој школи, уверење – потврду о
неосуђиваности (да није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ да зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву
у случају да је одговарајуће образовање
стечено ван територије Републике Србије.
Кандидати који су изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну службу за запошљавање у Зајечару. Уз
пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року

у посебним условима рада

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за заснивање радног односа у
складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
88/2017, 27/2018 – и др. закони, 10/2019,
6/2020, 129/2021) и то ако: 1) имају одговарајуће образовање; 2) имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) имају држављанство Републике Србије; 5)
знају српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад). Кандидат треба да поседује одговарајуће образовање из чл. 140 ст 1 и 2,
Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС” 88/2017, 27/2018
– и др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021),
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.), члана 9. Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС – Просветни гласник”, бр.
17/2018) и чл. 3. Правилника о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и
условима и критеријумима за избор стручног
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сарадника – асистента у дому ученика („Сл.
гл. РС”, бр. 77/2014).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: биографске податке, односно радну
биографију (ЦВ); извод из матичне књиге
рођених (оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (оверену фотокопију);
оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење из казнене евиденције
МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања – не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију; уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању притвора – не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (доказ се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на
том језику); оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу – дозволу за рад, уколико кандидат има лиценцу и очитану личну карту.
Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази
о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве се подносе непосредно
или путем поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”.
Контакт телефон: 019/429-744 – секретар
школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „15. МАЈ”
Мали Јасеновац

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

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ”

23242 Банатски Деспотовац
Трг Душана Ћубића 12

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава услове предвиђене 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, 10/19, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и
129/2021), а то су: 1) да има одговарајуће
високо образовање из члана 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе,
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за педагога и психолога, стечено на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије
другог степена из научне, односно стучне
области за одговарујући 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; основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2)
да поседује дозволу за рад (лиценцу или
положен стручни испит) за наставника, васпитача односно стручног сарадника; 3) да
је савладао обуку и да има 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;
4) да има психичку и физичку и здравствену
способност са рад са децом и ученицима; 5)
да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 7) да зна српски
језик јер се на њему остварује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одоварајућег
образовања. Изузетно, ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1
и став 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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да на конкурс
достави и: попуњен и одштампан формулар
за пријаву на конкурс (налази се на званичној интернет страници Министрарства
просвете, науке и технолошког развоја);
оверену копију дипломе о стеченом одговарујућем образовању у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и
васпитања; уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника, васпитача или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија);

потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (напомена: потврда садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало
и издаје је установа у којој кандидат ради;
ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство у области образовања
и васпитања); лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену копију 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 или оверену копију
уверења да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање 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
што онемогућава рад у просвети (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
копију уверења надлежног привредног суда
да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених које није старије од 6 месеци;
оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије које није
старије од 6 месеци; оверену копију доказа
да зна српски језик, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факулету
на српском језику или уверење о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошолске установе); оригинал или оверену копију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања – доставља кандидат који је претходно обављао
дужност директора; биографију са кратким
прегледом радних ангажовања и предлогом
програма рада директора школе; оригинал
или оверену копију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава ће
се сматрати потпуном и уколико кандидат
нема положен испит за директора установе,
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност). Копије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора оверавају
се од стране надлежног орагана. Уколико је
кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 став.1 и 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да
зна српски језик. Рок за достављање прија-

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

Наука и образовање

ва је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc. одштампати и заједно са
осталом потребном документацијом доставити, лично или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора школе”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
023/3879-002.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 3

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”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 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, 1/2022 и 2/2022), и Правилником
степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Службени
гласник РС – Просветни гласник”, број 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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
„Вук Караџић” у Зрењанину, 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
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 висо-

кошколске 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 надлежног основног
суда да се против кандидата не води кривични поступак. 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 променили 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.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом, достављају се на горе наведену
адресу школе. Рок за подношење пријава
са потребном документацијом је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Додатне информације
можете добити од секретара, на телефон:
023/561-754.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Наставник предметне наставе –
наставник интерне медицине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло
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 и 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; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; у складу са Правилником о степену
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и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС
– Просветни гласник”, број 21/15, 11/16,
13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, специјалиста интерне медицине;
специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине, 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. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2.
оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању првог степена. Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до
27. априла 1992. године, у Црној Гори до
16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти
образовања која је прописана чланом 140
Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања). Када је
образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став
3 Закона о основама система образовања
и васпитања); 3. оригинал или оверену
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фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о
основама система образовања и васпитања
односно да је лице стекло средње, више
или високо образовање на језику на коме
се остварује образовно-васпитни рад или
је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. 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. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа 23000
Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За
конкурс” Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/533-270 и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће
одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни
однос у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе
обавља разговор са кандидатима. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити. Комисија образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове доставља директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима,
а директор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе.
Решење о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете.

Наставник предметне наставе –
наставник хирургије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло
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 и 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; б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС
– Просветни гласник”, број 21/15, 11/16,
13/18, 5/19, 2/20 и 14/20): доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне
од хируршких грана; специјалиста доктор
медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана. 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. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме. Кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља
и оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању првог степена. Када је
образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
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Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања
и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства,
кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника
(члан 143 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања). – Када је образовање стечено у иностранству, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143
став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 4. доказ о испуњавању
услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице стекло средње,
више или високо образовање на језику на
коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. 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. 6. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа 23000
Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/533-270 и 023/533273. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
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стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе
обавља разговор са кандидатима. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити. Комисија образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове доставља директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима,
а директор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе.
Решење о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете.

Наставник предметне наставе –
наставник медицинске етике

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

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло
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 и 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; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; в) 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. У складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број

21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020
и 14/2020): професор филозофије; дипломирани филозоф; професор филозофије и
социологије; мастер филозоф, 2. има психичку, физичку и здравствену 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.
Учесници конкурса треба да доставе: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или
оверену фотокопију дипломе (уверења) о
траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. – Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006.
године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове
образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став
1 Закона о основама система образовања
и васпитања). Када је образовање стечено
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став
2 Закона о основама система образовања и
васпитања). – Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим
се утврђује испуњеност услова у погледу
стеченог образовања за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања);
3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4.
доказ о испуњавању услове из члана 139
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања односно да
је лице стекло средње, више или високо
образовање на језику на коме се остварује
18.05.2022. | Број 987 |

109

Наука и образовање

образовно-васпитни рад или је положило
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) – српски језик; 5.
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, 6. доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска
2а са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број
023/533-270. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у
радни однос у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе
обавља разговор са кандидатима. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити. Комисија образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове доставља директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима,
а директор школе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана
од достављања образложене листе. Решење
о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове
просвете.

Наставник предметне наставе –
наставник математике

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
66,67% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
– одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично
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тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања које је
стекло, 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 и 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; б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016
– испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020, 14/2020, 15/2020 и 1/2021): (1) професор математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за
теоријску математику и примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; (5) дипломирани математичар – информатичар; (6) дипломирани
математичар – професор математике; (7)
дипломирани математичар за математику
економије; (8) професор математике
– теоријско усмерење; (9) професор математике – теоријски смер; (10) професор
математике и рачунарства; (11) професор
информатике – математике; (12) професор
хемије – математике; (13) професор географије – математике; (14) професор физике
– математике; (15) професор биологије –
математике; (16) дипломирани математичар
– астроном; (17) дипломирани математичар
– теоријска математика; (18) дипломирани
математичар – примењена математика; (19)
дипломирани математичар – математика
финансија; (20) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор математике – мастер; (23) дипломирани математичар
– мастер; (24) мастер математичар; (25)
мастер професор математике; (26) мастер
математичар – професор математике. Лице
из тачке 1-26. које је стекло академско
звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије). 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
д и с к р и м и н а т о р н о п о н а ш а њ е , 4. и м а
држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса
треба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање
од 10. септембра 2005. године, доставља и
оверену фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању првог степена. Када је
образовање стечено у некој од република
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и
васпитања којим се утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање
послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра
надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно
стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену
фотокопију решења министра надлежног за
послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3.
потврду о положеним испитима из предмета
Геометрија или Основи Геометрије оригинал или оверена копија; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5)
Закона о основама система образовања и
васпитања односно да је лице стекло
средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија) – српски језик; 6.оригинал
или оверена фотокопија уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства уну
трашњих послова којим кандидат доказује
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да није осуђиван у складу са чланом 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је
15 дана, рачунајући од дана објављивања
текста конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће
одбачене. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Медицинска школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс” Сва потребна обавештења можете добити од секретара
школе, лично или телефоном на број
023/533-270. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у
радни однос у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе
обавља разговор са кандидатима. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити. Комисија образложену листу свих
кандидата који испуњавају услове доставља
директору у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима, а
директор школе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана
од достављања образложене листе. Решење
о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за послове
просвете.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

23264 Фаркаждин, Маршала Тита 2

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може
да обавља 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 („Службени гласник РС” број88/17, 27/18, 10/19, 6/20
и 129/21). За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 1.
да има одговарајуће високо образовања из
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставниБесплатна публикација о запошљавању

ка основне школе, за педагога и психолога,
то јест високо образовање које је стекло:
а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука
(мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); или б) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
2. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3.
да има дозволу за рад (лиценцу), 4. да има
обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи
у року до две године од дана ступања на
дужност), 5. да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад, 6.
да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има држављанство
Републике Србије; 8. да има најмање осам
година радау 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. 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 (не старије од 6 месеци), 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 дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија), 10. уверење
основног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона уверење не сме бити старије од
дана објављивања конкурса (оригинал или
оверена фотокопија), 11. доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања уколико се
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора (оригинал или оверена фотокопија), 12. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду уколико
га кандидат поседује (оригинал или оверена фотокопија извештаја просветног саветника), 13. радну биографију са прегледом
кретања у служби, 14. оквирни план рада за
време мандата. Кандидати могу доставити и
доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Документација
која се доставља у виду фотокопија, мора
бити оверена од стране јавног бележника.
О резултатима конкурса, кандидат ће бити
обавештен од стране школе након пријема
решења о именовању директора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs), а одштампани пријавни формуларзаједно са пријавом на конкурс и потребном документацијом достављају школи. Рок за подношење пријава на конкурс са потребним
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доказима о испуњавању услова конкурса је
15 дана од дана објављивања конкурса у
огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Пријаве на конкурс заједно са потребном документацијом
о испуњавању услова конкурса доставити
лично или слати, на адресу школе: Маршала Тита 2, 23264 Фаркаждин, са назнаком „За конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У обзир ће се
узети само благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити
се секретару школе, лично или на телефон
023/3868-010.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23101 Зрењанин, Гимназијска 2

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може
да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 122 став. 5, чланом 139 и
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) односно
лице: 1. које има одговарајуће образовање
прописано Законом о основама система
образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада, 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 образовно-васпитни рад; 6.
има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 7. има обуку и положен испит за директора установе; 8. има
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најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Документација која се прилаже уз пријаву: 1.
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал
или оверену фотокопију уверења о поседовању дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. оригинал
или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној основној, средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском
језику и језику на којем изводи образовно-васпитни рад или оригинал или оверену
фотокопију потврде односно уверења којим
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; 4. оригинал или оверену фотокопију исправе којом
кандидат доказује да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврде, уверења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство); 5.
оригинал или оверену фотокопију уверења
о неосуђиваности из казнене евиденције
Министарства надлежног за унутрашње
послове у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања; 6. оригинал или оверену фотокопију уверења
из суда опште надлежности да се против
кандидата не води кривични поступак; 7.
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); 8. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; 9. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; 10. 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; 11.
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; 12. 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, доказе о поседовању
организационих способности и др.). Рок за

подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаву са потребном
документацијом кандидати достављају на
адресу: Зрењанинска гимназија, Гимназијска 2, 23101 Зрењанин, 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 023/580-641; 023/566-022.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2а

Спремачица

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос:
учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24. став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 – 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 односно да: 1. има
одговарајуће образовање: у складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова у Медицинској школи у Зрењанину: И степен стручне спреме, односно
завршена основна школа; 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
коме се остварује образовно-васпитни рад.
Учесници конкурса треба да доставе: 1.
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме – сведочанство о завршеној основној
школи, 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; 4. 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, 5. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о
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испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа 23000
Зрењанин, Новосадска 2а са назнаком „за
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/533-270. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене
и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкурсом
тражене услове за пријем у радни однос у
року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уколико кандидат
не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао
те ће комисија његову пријаву одбацити. У
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и у року од
15 радних дана од дана сачињавања листе
обавља разговор са кандидатима. Уколико
кандидат не дође на разговор у заказаном
термину сматраће се да је повукао пријаву
на конкурс те ће комисија његову пријаву
одбацити. Комисија образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове доставља директору у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима,
а директор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе.
Решење о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на званичној интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23000 Зрењанин, Видаковићева 1/а

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: Услови за избор директора: дужност директора школе може да обавља
лице које које испуњава услове прописане
чланом 122 став 5, чланом 139, 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’’, број 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, 7/21,
18/21, 1/22 и 2/22) и Правилником степену
и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (‘’Службени гласник
РС – Просветни гласник’’, број 11/12, 15/13,
10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20 и 3/21). За
Бесплатна публикација о запошљавању

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. 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, 2. лице које има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 3. лице које има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност);
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).

Начин пријављивања кандидата на конкурс: Пријаву на конкурс за избор директора, уз одштампани Формулар за пријаву
на конкурс (са сајта Министарства просвете, науке, технолошког развоја), заједно са
потребном документацијом, кандидат доставља установи. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 дана
од дана објављивања текста конкурса у
огласним новинама „Послови”. 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 потврде о савладаној обуци и
положеном испиту за директора установе
(уколико га кандидат поседује); 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; 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
„Јован Јовановић Змај” Зрењанин, признаје
му се лекарско уверење из досијеа. Остали
кандидати морају да га доставе. Изабрани
кандидат доставља ново лекарско уверење
пре закључења уговора; 6. оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављансту Републике Србије; 7. оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о
завршеном средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оверена
фотокопија потврде или уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе;
8. оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3, 9. оригинал или
оверена фотокопија уверења Основног суда
да се против кандидата не води кривични
поступак, 10. уколико кандидат поседује
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај просветног
саветника (оригинал или оверену копију),
11. уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања
(оригинал или оверену копију). Уверења
под бројем 8. и 9. не могу бити старија
од дана објављивања конкурса. Кандидат
може поднети и остала документа (није
обавезно): радну биографију са прегледом кретања у служби, Оквирни план рада
за време мандата. Сви докази морају бити
достављени у оригиналу или у овереној
фотокопији. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити
разматране. Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Основна школа” Јован Јовановић Змај” Зрењанин Видаковићева бр. 1/а Зрењанин или: лично, са
назнаком: „Конкурс за директора”
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Зајечарски Аптив у сарадњи са НСЗ
упошљава преко 1000 радника
Д

иректор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић посетио је 10. маја новоотворени погон
фабрике „Аптив” у Зајечару у коме је већ радно ангажован велики број радника са евиденције НСЗ а који планира да у наредном периоду запосли више од 1000 људи.
То је трећа фабрика коју је у Србији, након Лесковца и
Новог Сада, отворила британска компанија „Аптив”, која
се бави производњом електричне и електронске опреме
за возила.
Заједно са директором зајечарске филијале НСЗ Душаном Младеновићем, директор НСЗ Зоран Мартиновић
обишао је новоотворени погон те компаније и разговарао са
менаџментом.
Том приликом потврђена је добра сарадња „Аптива”
са НСЗ и договорен наставак активности на запошљавању
незапослених са евиденције НСЗ у тој фабрици. Како је речено, очекује се да се у првој фази рада фабрика запосли
више од хиљаду радника, а НСЗ и њена филијала у Зајечару

имају незамељиву улогу и остварењу овог плана, који ће
допринети привредном развоју града на Тимоку. До сад је,
са евиденције НСЗ у Зајечару упућено преко 500 незапослених који су били заинтересовани за посао у „Аптиву” и
већина њих је потписала уговоре за почетак радног односа.
Свакодневно, саветници зајечарске филијале информишу,
селектују и упућују велики број незапослених на директне
разговоре како би се у производњи те фабрике запослили
квалитетни радници.
Током обиласка зајечарског „Аптива”, представници
Националне службе упознали су се са производним процесом и условима за рад који одговарају свим важећим европским стандардима.
Ова британска компанија са седиштем у ирском Даблину, успешно послује и запошљава раднике у преко 40
земаља света.
Александар Дијановић
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Алберта Томе 2
Тодора Шпанца 1
тел. 021/488-5454, 021/488-5523 тел. 017/407-100
Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Нови Пазар

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

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

Шабац

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Прокупље

Лозница

Бор

Косовска Митровица

7. јула 29
тел. 030/453-100

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Зајечар

Гњилане

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

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

