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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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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18
и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-12262/2021 од 27. децембра
2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство привреде – Дирекција за мере и
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место метролога за
драгоцене метале

за подручје Београда, Ниша и Крушевца,
у звању саветника у Одсеку за контролу
предмета од драгоцених метала,
Сектор за контролу и надзор
1 извршилац
Опис послова: Прати и проучава област драгоцених метала у свету ради унапређења у
Републици Србији и учествује у међународној
сарадњи у области драгоцених метала и међународним пројектима кружних анализа; учествује у
утврђивању испуњености услова за испитивање
и жигосање предмета од драгоцених метала у
пословним просторијама произвођача, увозника, односно заступника предмета од драгоцених метала, као и услова за доношење решења
о знаку произвођача, увозника односно заступника предмета од драгоцених метала; обавља
послове вештачења порекла и финоће предмета од драгоцених метала; обавља испитивање и
жигосање предмета од драгоцених метала, израду квантитативних хемијских анализа пробних
игала, легура и предмета од драгоцених метала;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области технолошког инжењерства, хемијске науке или физикохемијске науке
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни
испит; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
III Врста радног односа: Радно место
се попуњава заснивањем радног односа на
неодређено време.
IV Место рада: Београд, Мике Аласа 14.
V Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да
су кандидатима при запошљавању у државни
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орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

компетенција могу се наћи на интернет презентацији Дирекције за мере и драгоцене метале,
www.dmdm.rs.

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.

Провера понашајних компетенција за
извршилачко радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа
базираног на компетенцијама.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређене
компетенције у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима се у изборном поступку за извршилачко радно место прво проверавају опште
функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка
радна места проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике
Србије – провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писано).
У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовању
знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста и табела, табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области,
и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција
за извршилачко радно место:
– Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитичких послова
(прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се писано путем симулације;
– Посебна функционална компетенција за радно место – професионално окружење, прописи
и акти из надлежности органа (Закон о предметима од драгоцених метала) – провераваће се
писано путем симулације;
– Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи, акти и процедуре
из делокруга радног места (Правилник о знаку
произвођача, увозника,односно заступника и
ознаци финоће, Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала и Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала,драгоцених метала и
њихових легура) – провераваће се писано путем
симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања текста
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање – листу
„Послови”.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Дирекције за мере и драгоцене метале или
у штампаној верзији у писарници Дирекције за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа
14.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Дирекција за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа
14, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења: Соња Милојковић, тел. 011/202-4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од
10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
Оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима
(кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном
испиту, подносе доказ о положеном правосудном
испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
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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.

жен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за
заснивање радног односа.

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

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.

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог,
да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Документа о
чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
/ уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за
мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд.
XIII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак
ће се спровести, почев од 27. јуна 2022. године,
о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на начин који наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила
Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама
Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд,
Мике Аласа 14, почев од 27. јуна 2022. године, о
чему ће кандидaти бити обавештавани на начин
који наведу у својим пријавама. Кандидати ће о
датуму, месту и времену сваке фазе изборног
поступка бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачко радно
место може да се запосли и лице које нема поло-
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Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао вршилац дужности директора
Дирекције за мере и драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на интерент презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације
и на особе женског пола.

прегледа запослених; конролише одржавање
хигијене просторија, опреме и инвентара;
координира са шефом кухиње приликом требовања намирница и осталог материјала за потребе ресторана; контролише вођење обрачуна
продаје и благајне; контролише примену норматива, тачност ценовника и јеловника; одговоран је за поштовање прописаних, санитарно-хигијенских норми и принципа у ресторану;
одговоран је за функционисање комплетног
материјално финанскијког процеса рада у ресторану у складу са прописима и процедурама;
усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе
у области рада; непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених
за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје
и информације у складу са захтевима посла и
степеном образовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.
Услови: стечено средње образовање. Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом,
посебне услове прописане Законом о полицији
(члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова.

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018),
и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о
спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 18/2019), Сектор за људске ресурсе
оглашава

У изборном поступку проверавају се:
– формално-правни услови – увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације,
– техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питање у
виду решавања конкретног проблема, задатка и
ситуације (студија случаја),
– психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом,
– здравствена способност – обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
– интервју – полуструктурисаним интервјуом.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКИХ
СЛУЖБЕНИКА

Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се
проверавају и оцењују у изборном поступку су: знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА

Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
материјално-финансијске послове.
Место рада: Сектор за материјално-финансијске послове, Београд.
Радно место које се попуњава:

1. Шеф ресторана

Датум оглашавања: 02.06.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет
страници Министарства унутрашњих послова, на
огласној табли Сектора за материјално-финансијске послове и Сектора за људске ресурсе, у
дневном листу „Политика” и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика” и почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен.

у Ресторану у Београду, Група за
организовање исхране Београд,
Одсек за организовање исхране,
Одељење за организовање исхране
и смештаја, Сектор за материјалнофинансијске послове утврђено под
редним бројем 07.5.1.1.1.7 у акту
о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
4 извршиоца
Врста радног односа: радни однос на
неодређено време или на одређено време у
својству приправника.
Опис послова: oрганизује поделу рада у
ресторану; води документацију санитарних

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова,
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана
Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком
„За јавни конкурс (обавезно навести назив и
редни број радног места за које се подноси
пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Ивана Николић, 011/2740-000, локал
401-81, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
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Администрација и управа

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај
оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
– биографија;
– оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
– оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
– оригинал или оверена фотокопија уверења
основног и вишег суда да се против кандидата
не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
– очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована;
– оригинал или оверена фотокопија извода из
електронске базе података Централног регистра
Фонда за пензијско-инвалидско осигурање или
оверена фотокопија радне књижице;
– оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство), уколико кандидат исто
поседује;
– оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
– оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
– доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
– изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
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, приложeни докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: од
27.06.2022. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије, уверење основног и вишег
суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије –
најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), проБесплатна публикација о запошљавању

писано 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).

четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 године радног искуства у струци,
потребне компетенције за обављање послова
радног места одређене у Обрасцу компетенција.
Место рада: Београд.

Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног
поступка врши се вредновање кандидата и само
кандидат који испуни унапред одређено мерило
за проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка може да учествује у провери
следеће компетенције у истој или наредној фази.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

У изборном поступку за извршилачко радно
место проверавају се:

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.

1. Опште функционалне компетенције, и
то:
• организација и рад државних органа РС – провераваће се путем теста (писано);
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација – провераваће се путем
симулације (писано).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности:
да Министарство прибави податке о којима се
води службена евиденција или да ће то кандидат
учини сам.

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ
ПОСЛОВА
УПРАВА ЗА САРАДЊУ
С ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА
У РЕГИОНУ
На основу члана 54 и 55 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка,
64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17, 95/18 и 157/20), и члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Управа за сарадњу с дијаспором и Србима
у региону Министарство спољних послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26.
II Радно место која се попуњава:

Радно место за праћење
формално-правних услова
конкурса за суфинансирање

у Одсеку за сарадњу са организацијама
у дијаспору и региону, у Сектору
за сарадњу с дијаспором и Србима
у региону, унапређење културних,
просветно-образовних и других
видова сарадње, у звању саветник
1 извршилац
Опис послова: Проверава испуњеност формално-правних услова пристиглих предлога пројеката у процесу расписивања конкурса за суфинасирање; проверава усклађеност и валидност
пристиглих докумената у оквиру пријава спровођење конкурса за суфинасирање; обавља друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати
доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
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:
Посебна функционална компетенција за радно
место за праћење формално-правних услова
конкурса за суфинансирање:
– професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о
дијаспори и Србима у региону) – провераваће се
путем симулације (писано);
– релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о државној управи, Правилник
о садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и евиденције организација
Срба у региону и Правилник о ближим условима
и поступку додељивања средстава за суфинансирање пројеката) – провераваће се путем симулације (писано);
– страни језик (Енглески језик – ниво Б1) – провераваће се путем теста (писано).
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о знању страног језика, на траженом нивоу, и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Знање страних језика
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који су тражени конкурсом), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени сертификат, потврду или други
одговарајући доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.

Службе за управљање кадровима (https://kutak.
suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку „Образац
пријаве”.

4. Интервју са Конкурсном комисијом и
вредновање кандидата за извршилачко
радно место: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са
комисијом (усмено).

IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима;
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). Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурања имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде,
решења и друге акте из којих се види са којим
степеном стручне спреме и у којем периоду су
стекли стаж осигурања.

IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Управа за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Министарства спољних послова, Кнеза Милоша
24-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

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.

V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Снежана Ћалић, тел. 011/3068-029,
Слађана Ђокић, тел. 011/306-8497 и Мирослава Каћурић тел. 011/306-8112 од 9.00 до 13.00
часова.

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.

3. Провера понашајних компетенција: За
наведенo радно место провераваће се следеће
понашајне компетенције: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, путем
психометријских тестова и интервјуа базираног
на компетенцијама.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања 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 (www.suk.gov.rs), на интернет презентацији
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону Министарства спољних послова или
у штампаној верзији у секретаријату Управе
за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Министарства спољних послова (канцеларија
број 19), Кнеза Милоша 24-26, Београд.
Образац пријаве на конкурс шаље се поштом
препорученим путем на адресу Управе за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Министарствa спољних послова, Кнеза Милоша
24-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”, или се подноси непосредно у секретаријату Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону Министарства спољних послова (канцеларија број 19), Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од 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
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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 Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова.
XI Трајање радног односа: За радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Сагласно члану 9 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), 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.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
са кандидатима чије су пријаве благовремене,

допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се
спровести, почев од 05. јула 2022. године, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
бројеве телефона или имејл-адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити
у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних
послова, Београд, Кнеза Милоша 24-26.
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 имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
XIII 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, уверење о
положеном стручном испиту.
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.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима
у региону Министарства спољних послова. Овај
конкурс се објављује на интернет презентацији
(www.dijaspora.gov.rs) и огласној табли Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова; на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Београд, Ресавска 42

На основу члана 61 ст. 1 и 3 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 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и члана 5 Правилника о попуњавању извршилачких радних места и
положаја у Административној канцеларији Високог савета судства („Службени гласник РС”, бр.
78/19 и 130/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-635/2022 од 31. јануара 2022.
године, Високи савет судства оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Високи савет судства, Београд, Ресавска 42.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за административнотехничке послове, разврстано у
звање референт

Група за вредновање рада судија и
председника судова, Сектор за статусна
питања судија и судија поротника
1 извршилац
Опис послова: Води евиденцију о предметима у Групи; врши комплетирање документације
и достављање предмета; врши унос текстова и
података; куца по диктату; прекуцава текстове
и стара се о тачности и исправности откуцаног
материјала; врши умножавање материјала за
потребе Групе; припрема податке за извештаје о
раду Групe; евидентира захтеве за пријем странака; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе и помоћника секретара.
Услови: III или IV степен стручне спреме –
средње образовање, гимназија или средња
стручна школа, положен државни стручни испит,
најмање две године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
III Место рада: Београд, Ресавска 42.
IV Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Изборни поступак се
спроводи из више обавезних фаза и то следећим
редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних
компетенција, провера понашајних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

2. дигитална писменост – провера ће се вршити решавањем задатака (практичним радом на
рачунару);
3. пословна комуникација – провера ће се вршити путем симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно
да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Високог савета судства www.vss.sud.rs (у
делу: Огласи Савета).

Провера посебних функционалних ком-

петенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних
компетенција, и то:
1. Посебне функционалне компетенције у
одређеној области рада административни послови (канцеларијско пословање) – провера ће се
вршити путем симулације (писано).
2. Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место – прописи из надлежности
органа (Закон о Високом савету судства, Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Административној канцеларији)
– провера ће се вршити путем симулације (усмено).
3. Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место познавање прописа из
делокруга радног места (Закон о уређењу судова, Судски пословник, Уредба о канцеларијском
пословању органа државне управе) – провера ће
се вршити путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији Високог савета судства, www.vss.sud.rs (у
делу: Огласи Савета).
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем интервјуа базираног на компетенцијама или упитника.

се подносе непосредно на писарници Високог
савета судства, Ресавска 42, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног
места”.
VI Лица која су задужена за обавештење о
јавном конкурсу: Антонела Самоход Пољичак,
контакт телефон: 011/3027-423 и Марија Радошевић, контакт телефон: 011/3027-415.
VII Датум оглашавања: 08. јун 2022. године.
Последњи дан рока за подношење пријава:
16.06.2022. године
VIII 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 – публикација „Послови”. Последњи дан рока за подношење пријава је
16. јун 2022. године.
IX Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
страници Високог савета судства, www.vss.sud.rs
(у делу: Огласи Савета) а одштампани образац
пријаве може се преузети на писарници Високог
савета судства, Београд, Ресавска 42.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
X Општи услови за запослење: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је
кандидат пунолетан; да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених, подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.

Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.

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).

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).

Провера општих функционалних компетенција за извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста (писано);

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на jaвни конкурс шаљу се поштом на адресу Високи
савет судства, Ресавска 42, 11000 Београд, или

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

Бесплатна публикација о запошљавању
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Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму које је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику, прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) прописано је, између
осталог, да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то непходно за одлучивање у
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницима 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.
Потребно је да кандидат у делу Изјава* у
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Високог савета судства.
XIII Врста радног односа: Радни однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу,
подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
за рад у државним органима примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Чланом 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног
испита.
XIV Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, биће спроведен изборни поступак о чему
ће кандидати бити обавештени на начин који су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција
и посебних функционалних компетенција, као и
интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у
просторијама Високог савета судства, Ресавска
42, а о месту провере понашајних компетенција
кандидати ће бити благовремено обавештени.
Кандидати који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
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на или е-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник Високог савета
судства.
Овај конкурс се оглашава на огласној табли и
интернет презентацији Високог савета судства (www.vss.sud.rs), на порталу е-управе и на
интернет презентацији и у 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.

ПРИЈЕПОЉЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
И РАЗВОЈ ПРИБОЈ
31320 Прибој, 12 јануара 5/3

Финансијски књиговођа и благајник
и референт за административноканцеларијске послове
Опис посла: књижи пословне књиге у оквиру
делатности предузећа, обрађује и доставља статистичке извештаје сагласно закону, књижи аналитику по по делатности предузећа, води књиге
улазних фактура, врши послове фактурисања
потраживања предузећа, врши послове плаћања
обавеза предузећа, врши готовински наплату
потраживања предузећа и друго финансијско
пословање, врши остале послове платног промета, израђује месечне извештаје, обавља припрему података за утуживање, обавља административне и друге послове за директора предузећа,
обавља и друге послове по налогу директора.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен
економског смера. Радно искуство минимум 2
године на истим пословима. Место рада: Јавно
предузеће за уређење грађевинског земљишта
и развој Прибој, општина Прибој. Рок за подношње пријаве за јавни конкурс: 15 дана од дана
оглашавања јавног конкурса у листу „Послови”.
Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Здравко Пешут, тел 064/8460942, радним данима у периоду од 11.00 до
13.00 часова. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Прибој, 12. јануара 5/3,
31330 Прибој, са назнаком: За јавни конкурс за
попуњавање радног места Финансијски књиговођа и благајник и референт за административно канцеларијске послове у Јавно предузеће за
уређење грађевинског земљишта и развој Прибој”. Кандидат мора да испуњава опште услове:
да је пунолетни држављанин Републике Србије,
да има општу здравствену способност, да има
прописану стручну спрему, да лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора
од најмање 6 месеци, да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе због теже повреде дужностии из радног односа (оверена изјава). Кандидат је, уз пријаву на Јавни конкурс, дужан да
достави: потисану пријаву са кратком биографијом, адресом, бројем телефона, диплому о
стеченој спреми, одговарајући доказ о потребном радном искуству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци), уверење да лице није осуђивано
за кривично дело за које је предвиђена казна
затвора најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), уверење да се не води кривични поступак
за кривично дело које га чини неподобним за

обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци). Докази о испуњености напред
наведених услова подносе се у оригиналу или
овереној фотокопији. Одредбом члана 9.и члана 103. Закона о општем управном поступку
(„Сл. гласник РС” бр. 18/16, 95/18) прописано,
поред осталог да орган може да врши увид,
прибавља, и обрађује личне податке о којима
се води службена евиденција (то су конкретно:
уверење о држављанству, извод из МК, уверење
о положеном државном стручном испиту или
правосудном испиту), осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса, осим горе наведеног,
достави и изјаву којом се опредељује за једну
од ове две могућности. Примерак изјаве може
се преузети у канцеларији бр. 6 у просторијама Јавног предузећа за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибој. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за рад на оглашеним радним
местима, а у случају да је уредну документацију
благовремено предао већи број лица у односу на
број лица која се примају у радни однос, провера стручних оспособљености, знања и вештина
које се вреднују у изборном поступку, обавиће
се у просторијама Јавног предузећа за уређење
грађевинског земљишта и развој Прибој, о
чему ће кандидати бити накнадно обавештени
телефонским путем на бројеве које су навели у
пријави, а разговор са кандидатима ће обавити конкурсна комисја. За наведено радно место,
радни однос се заснива на неодређено време.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини, суду или
јавног бележника, биће одбачене. Јавни конкурс
спроводи комисија именована од стране директора Јавног предузећа за уређење грађевинског
земљишта и развој Прибој, решењем бр. 858, од
24.11.2021. године. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија
одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана
од дана пријема закључка. Жалба кандидата не
задржава извршење закључка. 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.

ВРШАЦ
ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
26300 Вршац, Стеријина бр. 60

Административно-технички
секретар, у звању референт
I Орган у коме се радно место попуњава:
Основно јавно тужилаштво у Вршцу, Стеријина
60, Вршац.
II Радно место које се попуњава:

Административно-технички
секретар, у звању референт
Опис послова: Обавља административно-техничке послове за јавног тужиоца, прима и евидентира пошту за јавног тужиоца, води уписнике прописане Правилником о управи у јавном
тужилаштву, води евиденцију телеграма, води
евиденцију састанака којима присуствује јавни
тужилац и врши пријем телефонских позива за
јавног тужиоца, прима и пријављује странке које
траже пријем код јавног тужиоца, обрађује налоге за службена путовања, чува печат и штам-
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биље јавног тужилаштва, обавља и друге послове по налогу јавног тужиоца.
Услови: Четврти степен средње школске спреме друштвено, природног или техничког смера,
радно искуство у струци од најмање две године,
положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.
III Место рада: Вршац, Стеријина 60.
IV Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Изборни поступак се
спроводи из више обавезних фаза и то следећим
редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних
компетенција, провера понашајних компетенција
и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни
унапред одређено мерило за проверу одређених
компетенција у једној фази изборног поступка
може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста;
– дигитална писменост – провера ће се вршити
решавањем задатка практичним радом на рачунару;
– пословна комуникација – провера ће се вршити путем писмене симулације.
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 кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ
о поседовању знања и вештина из наведене
области на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције –
дигитална писменост, неопходно је да уз образац пријаве (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 да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Вршцу или
www.vs.os.jt.rs, (у делу Конкурси).
Посебне функционалне компетенције за радно
место административно-технички секретар и
то: административни послови и управно-правни
послови (општи управни поступак) – провера ће
се вршити путем усмене симулације.
Релевантни прописи из надлежности и организације органа: Закон о државним службеницима,
Закон о јавном тужилаштву и Правилник о управи
у јавним тужилаштвима – провера ће се вршити
путем усмене симулације; прописи из делокруга
радног места административно-техничког секретара, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа битних за обављање
послова радног места административно-техничког
секретара – провера ће се вршити путем усмене
симулације. Информације о материјалима за припему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Вршцу
или www.vs.os.jt.rs (у делу Конкурси).
Понашајне компетенције: (управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и
Бесплатна публикација о запошљавању

променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) – провера ће се вршити путем интервјуа
базираног на компетенцијама или упитника.
Интервју са конкурсном комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провериће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом.
V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Пријаве на
јавни конкурс шаљу се поштом на адресу Основно јавно тужилаштво у Вршцу, Стеријина 60,
26300 Вршац, са назнаком: „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачког радног места” или
се подносе непосредно на писарници Основног
јавног тужилаштва у Вршцу, Стеријина 60.
VI Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: тужилачки помоћник Љиљана Голубовић, контакт телефон: 013/839-878.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
страници Основног јавног тужилаштва у Вршцу,
www.vs.os.jt.rs (у делу Конкурси), а одштампани
образац пријаве може се преузети на писарници
Основног јавног тужилаштва у Вршцу, Стеријина
60. Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Општи услови за запослење: да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије;
да кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту)
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословим, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство.). Државни службеник који се
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године

у основним судовима, односно општинским управама. Сви докази који се прилажу морају бити
на језику и писму које је у службеној употреби
државних органа Републике Србије, тако да се уз
исправу састављену на страном језику, прилаже
прописани оверен превод на српски језик.
Напомена: Законом о општем управном поступку
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је између осталог, да
су органи у обавези да по службеној дужности,
када је то неопходно за одлучивање у складу са
законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављају личне податке о
чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да се против кандидата не води
кривични поступак и уверење да није осуђиван.
Потребно је да кандидат у делу Изјава * у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да се 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 Основног јавног тужилаштва у Вршцу.
XI Врста радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено радно време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног
испита за рад у државним органима примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима, доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, биће спроведен изборни поступак о чему
ће кандидати бити обавештени на начин који
су наведени у својим пријавама. Провера оштих
функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција, понашајних компетенција,
као и интервју са Конкурсном комисијом обавиће
се у просторијама Основног јавног тужилаштва у
Вршцу, Стеријина 60, Вршац. 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. Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене. Овај конкурс
се оглашава на огласној табли и интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у Вршцу
(www.vs.os.jt.rs), на порталу е-управе и на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Термини
који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на који се односе.
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
СУЗР ЧАЧАНИН

11090 Београд, Борска 94
тел. 064/6120-991, 064/6120-992

Продавац

на одређено време 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: I–IV степена стручне спреме.
ОСТАЛО: Продавац брзе хране, пекара, роштиљ.
Јављање кандидата на контакт телефоне:
064/6120-991; 064/6120-992.

САЛОН ЗА МАСАЖУ
„LEGACY HAZ IT”

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 146/1
тел. 065/2638-987

Физиотерапеут
УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме.

Козметичар – естетичар,
педикир / маникир
УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме,
радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: пробни рад 1 месец. Пријаве слати на
e-mail: alimpic.zorana@gmail.com у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

МИЛАНА ХРЊЕЗ ПР
АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ,
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
И ДИЗАЈН ПРОСТОРА
21000 Нови Сад
Владимира Николића 4
e mail: milanahrnjez@gmail.com

Графички / веб дизајнер
у архитектури
на одређено време
приправник

Опис посла: израда визуелног идентитета за
потребе архитектонских пројеката; израда
mockup-а станова, детаља; израда mood-boardова; израда логотипа: израда креативних идејних решења маркетинга и оглашавања (разгледнице, леци, огласи у часописима, плакати,
банери, инфографика, брошуре, предлошци
за е-пошту, Power Point презентације, менији,
огласи на друштвеним медијима, графике, слике за wеб странице и блогове). Архитектонски
студио Милана Хрњез бави се пројектовањем
православних храмова, стамбене архитектуре,
пословних зграда, угоститељских објеката као и
дизајном и извођењем ентеријера свих намена.
Рад студија представља јединствену интегрисану мултидисциплинарну праксу урбаних, културних и комерцијалних пројеката. Нашем тиму
је потребан сарадник, који би радио у области
графичког дизајна визуелног идентитета, маркетинга и оглашавања.
УСЛОВИ: Претходно искуство кроз волонтерски рад је пожељно, не и неопходно. Обавезан
услов су завршене основне или мастер академске студије (мин 240 ЕСПБ). Потребно познавање програма: Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe InDesign, MS Office. Предност ће имати
кандидати са напредним познавањем програма
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за графички дизајн. Нудимо могућност сталног
запослења по истеку програма праксе. Напомена: приложени ЦВ уз портфолио су неопходни, пријаве без истих неће бити узете у разматрање. На разговор ће бити позвани само они
кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве кандидата на e mail: milanahrnjez@gmail.com или
поштом.

ТЕАМСАВА ДОО

11000 Београд, Цара Уроша 18
e-mail: elonora.dogandzic@team-sava.com

Агент продаје

привремено повремени послови
30 извршилаца

Пројектни сарадник на пројектима
архитектуре за израду пројектно
техничке документације

УСЛОВИ: у било ком степену стручне спреме и занимању; основна информатичка обука;
енглески језик – виши или конверзацијски ниво.
Заинтересовани кандидати да пошаљу ЦВ на
наведену e-mail адресу у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

Опис посла: разрада главних и идејних пројеката (од концепта до пројекта за извођење);
управљање пројектном документацијом; разрада цртежа за извођење пројеката ентеријера и
израду намештаја; разрада детаља; припреме
предмета и предрачуна; израда презентација
по упутствима; координација свих сегмената
пројектовања. Архитектонски студио Милана
Хрњез бави се пројектовањем православних
храмова, стамбене архитектуре, пословних зграда, угоститељских објеката као и дизајном и
извођењем ентеријера свих намена. Рад студија
представља јединствену интегрисану мултидисциплинарну праксу урбаних, културних и комерцијалних пројеката. Нашем тиму је потребан
практикант, који би радио на разради главних и
идејних пројеката.

ЗАНАТСКА РАДЊА
„УЗОР-М”

на одређено време
приправник

УСЛОВИ: Претходно искуство кроз волонтерски рад је пожељно, не и неопходно. Обавезан
услов су завршене основне или мастер академске студије (мин. 240 ЕСПБ). Потребно познавање програма: AutoCAD (2D), Photoshop, MS
Office. Предност ће имати кандидати са напредним познавањем програма Sketch Up + Artlantis
или V-Ray. Нудимо могућност сталног запослења
по истеку програма праксе. Напомена: Приложени ЦВ уз портфолио су неопходни, пријаве
без истих неће бити узете у разматрање. На
разговор ће бити позвани само кандидати који
уђу у ужи избор. Пријаве кандидата на e mail:
milanahrnjez@gmail.com или поштом.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ
И УСЛУГЕ
V.I.P. SECURITY ДОО БЕОГРАД
– НОВИ БЕОГРАД
Београд – Нови Београд
Партизанске авијације 4

11070 Нови Београд, Гандијева 7
тел. 063/200-331

Радник у хемијском чишћењу,
прање и пеглање
на одређено време до 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у
било којем занимању. Пријаве слати на e-mail:
marijauzor@gmail.com у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

SALESIANER MIETTEX
BOGSIM DOO

11080 Београд – Земун, Батајнички друм 23

Радник у перионици веша

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца
О фирми: Salesianer Miettex Bogsim d.o.o. је
водећи понуђач за сервис најма текстила и услуге прање веша. Основна делатност предузећа је
комплетна понуда текстила за изнајмљивање у
хотелијерству, гастрономији, индустрији, трговини, у другим привредним делатностима као
и у здравству. Запослени ће обављати посао на
радном месту радник у перионици са следећим
описом: Пријем, сортирање и прање веша,
индустријска обрада веша, пеглање и слагање,
контрола квалитета, обезбеђење чистоће на
радном месту, укључујући предају чистог радног
места.
УСЛОВИ: спремност на рад у сменама, организованост, флексибилност, самоиницијативност,
професионалан и озбиљан приступ послу.

Службеник обезбеђења
5 извршилаца

УСЛОВИ: место рада: Панчево. Обављање превентивно физичко-техничко обезбеђење објекта,
имовине, лица на радном месту са нижим степеном угрожености, лиценца за вршење основних
послова службеника обезбеђења – са оружјем.
Обука за физичко-техничко и противпожарну заштиту. Рад у сменама, ноћни рад. Слање
пријаве за посао мејлом. Јављање кандидата на
контакт телефон, 060/0883-031, 011/6350-896,
e-mail: anja.dragicevic@vipsecurity.rs. Лице за контакт: Ања Драгичевић.

TEPIH SERVIS „WASH & GO”

11070 Нови Београд, Војвођанска 28а
тел. 062/832-5207

Нудимо: динамично радно окружење, могућност
дугорочног радног односа, бонус и зависности
од продуктивности и залагања на радном месту,
воћни дан, пожељно је, али није услов за запошљавање: знање у раду са виљушкаром, знање
у вршењу ситних поправки у погону (замена
сијалица, брава). Заинтересовани кандидати се
могу обратити путем телефона: 062/233-087 или
пријаву на конкурс слати на имејл адресу: info@
salesianer.rs. Рок за пријаву 24.06.2022.

PLANET BIKE CO DOO ZLATIBOR
Београд, Љубице Урошевић 53
тел. 060/0387-290
e-mail: aleksandra.kostic@planetbike.rs

Продавац у малопродајном објекту,
са местом рада на Златибору

Чистач тепиха и намештаја

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail:
office@wash-go.rs у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

УСЛОВИ: III ССС, познавање рада на рачунару
(основни ниво), знање енглеског језика (виши
ниво), познавање бициклизма. Оглас је отворен
до попуне радног места.

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

Трговина и услуге

„НАМА-КОМ” ДОО
11000 Београд
Цара Душана 39
тел. 062/589-443

Радник на машини за вез
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме;
основна информатичка обука; предвиђен пробни
рад. Лице ће имати обуку за рад на компјутеризованој машини за вез.

Шивач
УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме;
радно искуство на наведеним пословима; предвиђен пробни рад.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати да пошаљу
ЦВ na e-mail: slavisa.petkovic@nama-kom.co.rs
или да се јаве на наведени број телефона. Рок
за пријављивање 01.07.2022. год.

„ДИПЕМ” ДОО – ЧАЧАК
11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 41
тел. 065/4448-090

Перач аутомобила

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у
било којем занимању, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

„IMACO” DOO

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 34
тел. 063/279-125

Продавац у специјализованој
продавници ортопедских
помагала
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинске
струке, радно искуство 3 године у струци, познавање рада на рачунару. Пријаве слати на e-mail:
zorica.vasic@live.com у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ” ДОО ЗЕМУН
Огранак Лесковац
Точилац горива

на одређено време
4 извршиоца

Касир

на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: потребно образовање лица од I до IV
ССС без обзира на занимање и радно искуство.
Пријављивање кандидата јављањем на контакт
телефон 064/859-4442. Лице за контакт Данијел
Игњатовић.

СЗР „БОТРУГО“

Болеч, Јумбина 25
тел. 063/439-339
e-mail: boban@botrugo.rs

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада
на рачунару; радно искуство пожељно.
Бесплатна публикација о запошљавању

Помоћни радници у производњи
на одређено време
2 извшиоца

УСЛОВИ: I степен, основна школа.

„ОЛИ & 8888 РОБНА КУЋА” ДОО
11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 7
тел. 062/888-53-51

Продавац у малопродаји

АД ХОТЕЛ СРБИЈА

на одређено време до 12 месеци
5 извршилаца

Рецепционер

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика средњи
ниво; радно искуство 2 месеца. Пробни рад 1
месец. Кандидати пријаву могу да пошаљу на
e-mail: frontdeskmanager@hotelsrbija.com; контакт телефон 063/602-165.

КОПАОНИК АД БЕОГРАД

11000 Београд, Устаничка 127 ц

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

Собарица

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

11000 Београд
Стари град, Змај Јовина 3

Менаџер продаје

на одређено време за рад у Нишу
2 извршиоца

УСЛОВИ: I–II степен стручне спреме; радно искуство 2 месеца. Пробни рад 1 месец. Кандидати
пријаву могу да пошаљу на е-mail: operativni@
hotelsrbija.com; контакт телефон 062/210-336.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пожељно из
области: економија, трговина, грађевина, металургија; поседовање возачке дозволе Б категорије; познавање рада на рачунару; познавање
енглеског језика. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл адресу: pravna.sluzba@
adkopaonik.co.rs

Хигијеничарка

УР „ЧАРДАК”

на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; радно искуство 2 месеца. Пробни рад 1 месец. Кандидати
пријаву могу да пошаљу на e-mail: operativni@
hotelsrbija.com; контакт телефон 062/210-336.
ОСТАЛО: конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„ATRIUM PROPERTY SERVICES” DOO
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 165г
тел. 066/8109-127

Радник на пословима
чишћења зграда

на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве слати
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

KOTON TEXTILE LIMITED DOO

18000 Ниш
Бранка Крсмановића 43

Кувар
УСЛОВИ: кувар, без обзира на радно искуство.
Заинтересовани кандидати се јављају на контакт
телефон: 060/441-6001.

ОБУЋАРСКА РАДЊА
„ЛУМИ – ЛИНЕ”

31243 Мокра Гора, Кршање 76

Трговац у продавници обуће
пробни рад 6 месеци
за рад у Нишу

УСЛОВИ: пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије. Заинтересовани кандидати
пријаве шаљу на мејл адресу: posao.lumiline@
gmail.com или се јављају на контакт телефон:
064/9393-837.

ДОО ЕДИ

11000 Београд
Булевар Војводе Мишића 15

18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Продавац

2 извршиоца

на одређено време
8 извршилаца
УСЛОВИ: III–IV степен стручне спреме; знање
рада на рачунару; знање енглеског језика почетни или средњи ниво; без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве
на контакт телефон 062/8866-004; слање пријава на e-mail: milka.ruvidic@koton.com. Рок за
пријаву на конкурс је 20.06.2022. године.

MEGA CONCEPT

11000 Београд, Устаничка 85

Шивач-конфекционар
УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне
спреме; потребно радно искуство на пословима
шивача-конфекционара. Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: office@edi.rs
или се јављају на контакт телефон: 063/433-696.

АРДУ СПОРТ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице
Немањина 150
тел. 064/1375-658

Графички дизајнер,
припрема за штампу

3 извршиоца

Шнајдер

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I–VII степен стручне спреме; радно
искуство 6 месеци. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контат телефон 063/8127337. Конкурс остаје отворен до попуне радних
места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме графичке струке, познавање рада на рачунар, знање
енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати на мејл адресу: office@ardusport.com. Рок за
пријаву је 30 дана.
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Медицина

Медицина
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд
Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-251

Радник у вешерају

на одређено време до 3 месеца
8 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Пријаве слати у року од 15 дана од дана
објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-2100

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине.

Медицинска сестра – техничар
општег смера
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера, уверење о положеном стручном
испиту, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара.
ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и документима којима се
доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије дипломе и уверења о положеном
стручном испиту) предају се преко писарнице
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли
Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским
путем. Послата документа кандидата неће бити
враћена, Дом здравља „Нови Београд” задржава
право да не изабере ни једног од пријављених
кандидата.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЛАДОВО
19320 Кладово
Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Радник обезбеђења без оружја
(са лиценцом за рад)
за потребе ОЈ Болнице
Здравственог центра Кладово

УСЛОВИ: средње образовање; лиценца за
вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја.
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Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, у ОЈ Болници
Здравственог центра Кладово
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: опис послова: утврђен Правилником о
организацији и систематизациј послова и радних
мета Здравственог центра Кладово. Заинтересовани кандидати уз захтев о испуњености услова подносе пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда); уверење да нису
осуђивани за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
из полицијске управе или полицијске станице).
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење, као
доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови”. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне докуменатације. Пријавом на оглас
пријављени кандидат даје сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подацима рукује и податке
обрађује Одљење за правне, кадровске и опште
послове Здравственог центра Кладово. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати
који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које су од важности за доношење одлуке
о пријему. Коначну одлуку о избору кандидата доноси в. д. директора. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу: Здравствени
центар Кладово, Дунавска 1-3, 19320 Кладово,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧОКА
23320 Чока, Сенћанска 3
тел. 0230/315-766, 471-066

подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани не могу да захтевају повраћај конкурсне
документације. Кандидати пријаве са конкурсном
документацијом могу доставити лично Кадровској
служби ДЗ Чока или могу послати поштом на горе
наведену адресу „Пријава на оглас”. Документација која није предата у року неће бити узета у
разматрање као ни конкурсна документација која
је непотпуна. Опис послова: се одређује према
организацији и систематизацији послова Дома
здравља Чока заведеним под бројем 77/2018 од
дана 23.03.2018. године.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО

12240 Кучево, Жике Поповића 48

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге
УСЛОВИ: основно образовање / основна школа.
Потребна документација: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе о
завршеној школи, извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не може бити
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (не старије од 6 месеци). Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и обрађује их Дом здравља
Кучево. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом
здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на оглас за радно место
________ редни број ___”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Оглас објављен 25.05.2022. године, у публикацији „Послови” (број 988), поништава се у целости.

Доктор медицине изабрани лекар

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, на одређено
време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, захтева се високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису које
уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање 5 година по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад,
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине, положен возачки испит за
Б категорију, као доказ о испуњености услова
уз пријаву обавезно доставити: кратку биографију, фотокопију личне карте, оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
(Mедицински факултет), оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце за рад, фотокопију возачке
дозволе.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 7 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Оглас
ће бити објављен и на званичним интернет страницама Дома здравља Чока, Националне Службе
за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије. Одлука о избору кандидата ће бити
донета у року од 30 дана од дана истека рока за

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Спремач – спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: Завршена основна школа. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и документима којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије
дипломе и уверења о положеном стручном испиту) предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба 3) на наведеној адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврху избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити
лично обавештен телефонским путем. Послата
документа кандидата неће бити враћена, Дом
здравља Нови Београд задржава право да не
изабере ни једног од пријављених кандидата.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Дипломирани економиста за
финансијско рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, познавање рада на рачунару. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави
следећа документа: пријаву са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, оверену фотокопију
уверења о држављанству, очитану личну карту.
ОСТАЛО: опис послова: у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Бач. Заинтересовани кандидати писану пријаву, са траженим
документима, достављају лично на писарницу
установе или поштом на адресу Дома здравља
Бач, Бачка 2, Бач, у затвореном коверту са назнаком: „Пријава за конкурс за заснивање радног
односа за дипломираног економисту”, најкасније
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Оглас ће се објавити и на
сајту Министарства здравља Републике Србије
и сајту Дома здравља Бач. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу је Марко Миљешић (телефон: 064/894-0229) Неблаговремене,
неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене решењем. Достављена документација
неће се враћати кандидатима. 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 и на сајту Дома
здравља Бач.

Дипломирани правник
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање
четири године радног искуства у правној струци,
положен правосудни испит и познавање рада
на рачунару. Кандидат је дужан да уз пријаву
на оглас достави следећа документа: пријаву
са кратком биографијом, оригинал или оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном правосудном испиту, потврду /
доказ о радном стажу, оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству.
ОСТАЛО: опис послова: у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Бач. Заинтересовани кандидати писмену пријаву, са траженим
документима, достављају лично на писарницу
установе или поштом на адресу Дома здравља
Бач, Бачка 2, Бач, у затвореном коверту са назнаком: „Пријава за конкурс за заснивање радног
односа за дипломираног правника”, најкасније
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Оглас ће се објавити и на
сајту Министарства здравља Републике Србије
и сајту Дома здравља Бач. Лице задужено за
Бесплатна публикација о запошљавању

давање обавештења о конкурсу је Ковачевић
Зоран (телефон: 064/894-0210). Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће
одбачене решењем. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли и на сајту
Дома здравља Бач и биће достављена на адресу
свих кандидата. Достављена документација неће
се враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 85

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време
пробни период од 3 месеца

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године. Положен стручни испит, лиценца за рад. Захтевано радно искуство: најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, фотокопију личне карте,
уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце
или решење о упису у Комору. Кандидати морају
да испуњавају опште услове прописане законом.
ОСТАЛО: рок за пријављивање на јавни оглас је
8 дана од објављивања огласа у листу „Послови” и званичној веб страници Министарства
здравља Републике Србије или након истека тог
рока до попуне радног места. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови
Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85,
23330 Нови Кнежевац са назнаком „За конкурс
– не отварати”.

ПОЛИКЛИНИКА „Др ЛУНЕ“
31000 Ужице
Љубише Веснића 14
тел. 064/8228-602

Лекар – субспецијалиста
гастроентерологије
УСЛОВИ: VII ССС, субспецијалиста гастроентерологије, завршен субспецијалистички испит
из гастроентерологије, знање рада на рачунару
(напредни ниво).

Лекар – специјалиста радиологије
УСЛОВИ: VII ССС, специјалиста радиологије,
положен специјалистички испит из радиологије,
знање рада на рачунару (напредни ниво).

Лекар – специјалиста интерне
медицине
УСЛОВИ: VII ССС, специјалиста интерне медицине, положен специјалистички испит из интерне
медицине, знање рада на рачунару (напредни
ниво).
ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт телефон: 064/8228-602, контакт особа: Јелена Мијаиловић. Слање радних биографија на e-mail:
jelenadclune@gmail.com

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Лабораторијски техничар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа,
смер за лабораторијске техничаре, уверење о
положеном стручном испиту, лиценца, најмање
6 месеци радног искуства у звању лабораторијског техничара. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и документима којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту) предају се преко писарнице
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној
адреси са назнаком за које радно место се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити
лично обавештен телефонским путем. Послата
документа кандидата неће бити враћена. Дом
здравља Нови Београд задржава право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Доктор медицине специјалиста у
хитној помоћи

за рад у служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом, са
скраћеним радним временом
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњава и
посебне услове: стручна спрема / образовање
високо образовање; на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; 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 одређених грана
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. Додатна
знања / испити / радно искуство: стручни испит;
лиценца; специјалистички испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву на оглас, кратку биографију,
извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, диплома или уверења о
завршеном медицинском факултету уверење о
положеном стручном испиту, доказ о положеном
специјалистичком испити, лиценца односно одобрење за самосталан рад у струци, доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине. 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 Кадровска служба Дома здравља. Опис послова дат је
у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.
Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин
или послати на адресу: Дом здравља Параћин
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Ул. Мајора Марка бр. 10, 35250 Параћин. са
назнаком пријава на конкурс за радно место
доктор медицине специјалиста у хитној медицинској помоћи са санитетским превозом. докази о испуњености услова за заснивање радног
односа за напред наведена радна места подносе се у оригиналу или копијама овереним код
јавног бележника / нотара. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту
Министарства здравља Републике Србије и листу
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему. Неблаговремене,
недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон 062/562-654.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине субспецијалиста
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти у Одељењу
кардиологије Службе за интерну
медицину, на одређено време на 6
месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација
из интерне медицине и ужа специјализација из
кардиологије, VII/2 степен; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; испит из уже специјализације; најмање четири године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине специјалиста

у операционим салама у Одсеку за
максилофасцијалну хирургију Службе
за оториноларингологију, на одређено
време на 6 месеци због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет или стоматолошки факултет и специјализација из максилофацијалне хирургије, VII/2 степен; стручни испит;
лиценца; специјалистички испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

3. Доктор медицине

за рад у Одсеку за палијативно лечење
Служби за продужено лечење и негу,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

4. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима
у Служби за интерну медицину, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
3 извршиоца

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

5. Спремач / спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, за рад у Одељењу
за одржавање хигијене објеката и
простора у Служби за техничке, помоћне
и друге сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: основна школа.
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Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту испиту; оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију уверења о положеном, уже специјалистичком испиту; фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа; доказ
о радном искуству.
Кандидати за радно место 2 подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту испиту; оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе
или уверења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног
органа; доказ о радном искуству.
Канидати за радна места 3 и 4 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 5 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.
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 а на горе наведену адресу. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине

на одређено време, због повећаног
обима посла, најдуже до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања / испити /

радно искуство: стручни испит; лиценца. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ);
пријаву на оглас; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверена фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе о
завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

2. Социјални радник

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због повећаног обима посла,
најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: на вишој школи у
трајању до две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању
наведеног у огласу.

3. Психолог

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због повећаног обима посла,
најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на
студијама другог степена (мастер академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ);
пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о
завршеном високом образовању у звању наведеног у огласу.

4. Медицинска сестра – техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
до повратка запослене са трудничког
одсуства, породиљског одусуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
додатна знања / испити: стручни испит; лиценца. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверена
фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипло-
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ме о завршеном средњем образовању у звању
наведеног у огласу.

5. Медицинска сестра – техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због повећаног обима посла,
а најдуже до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: средње образовање.
додатна знања / испити: стручни испит; лиценца. Кандидати 5 морају предати: кратку биографију (ЦВ); пријаву на оглас; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверена
фотокопија лиценце; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању у звању
наведеног у огласу.

6. Сервирка на одељењу

на одређено време, због повећаног
обима посла, најдуже до 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: средње образовање. Кандидати морају предати: кратку биографију (ЦВ);
молба; оверену фотокопију доказа о завршеном
средњем образовању.
ОСТАЛО: напомена: у пријави на оглас, поред
осталих података, кандидат треба да да своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом на
следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин,
26220 Ковин или лично у архиви Болнице са назнаком „оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да
доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време, до повратка
запослене са дужег одсуства у Служби
за здравствену заштиту одраслих

Опис послова: вршење пријема пацијената
без упута, обављање прегледа пацијената уз
коришћење лабораторијских анализа и прегледа,
одређује потребну терапију, упућивање болесника на лечење у специјализоване здравствене
установе на здравствену комисију (инвалидско
– пензиону, за бање, ревизиону, конзилијум,
комисију вештака и др.) на основу нађеног стања
при прегледу, а у зависности од врсте и тежине обољења, на основу претходно извршених
анализа и потребних прегледа давање стручног
мишљења (лекарско уверење) о радној способности, физичком и психичком стању, врсти и
тежини повреда и сл. вршење мање хируршке
интервенције и инцизије у превијалишту, контролисање стручног рада медицинских техничара у превијалишту, на медицинској документацији и друго, рад на здравственом васпитању и
подизању здравствене заштите грађана, рад на
свом стручном усавршавању, рад у истуреним
амбулантама по распореду, обављање и лакарских прегледа у стану оболелог када то ситуација захтева, обавезан повремени рад на терену,
у вези спровођења акција и мера здравствене
Бесплатна публикација о запошљавању

заштите и здравственог васпитања, у истуреним
амбулантама и здравственим станицама према
распореду и потреби службе, одговорност је за
стручни рад, радну дисциплину и материјалну
потрошњу и утрошак средствима ризика.
УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, обавезни су следећи услови: завршен медицински
факултет VII/1 степен, положен стручни испит,
лиценца / чланство у Лекарској комори Србије.
Уз пријаву на оглас, потребно је доставити и:
кратку биографију са бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте (очитане податке са личне
карте); оверену фотокопију лиценце / решења
о упису у комору; фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су диплома или
уверење издати на девојачко презиме). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави горе наведена документа у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које
могу бити важне за доношење одлуке о избору.
Пријава на оглас представља пристанак на обраду података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се поднета документација. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу: Дом здравља
Мало Црниће, Стишка бб., поштански фах 70,
12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
неће бити узете у разматрање.

Стоматолошка сестра – техничар

на одређено време у амбуланти Божевац
Опис послова: асистира лекару при његовом стручном раду, доноси стерилну одећу за
хируршке интервенције, да је ампулиране лекове по налогу лекара, по потреби и распореду
ради на терену у истуреним амбулантама, врши
стерилиизацију кашике од узимања отисака, при
раду се придржава упутства лекара коме асистира, одговоран је за стерилност инструмената
и апарата са којима се обављају здравствене
услуге, води евиденцију о пруженим стоматолошким услугама, израђује потребне извештаје и
доставља их служби статистике на обраду, ради
на изради фактура о пруженим услугама и доставља их служби рачуноводства, врши наплату
од пацијената који услуге плаћају у целости или
делимично, води евиденцију о утрошку материјала, врши пријем на шалтеру свих пацијената који у току дана траже зубоздравствену
услугу, врши контроле испревности и важности
здравствених књижица, отвара зуболекарске
картоне и распоређује пацијенте на оделењу
и ординирајуће лекаре, по завршеном пријему
пацијената обавља слагање картона примљених
пацијената, ради на пословима вођења здравствене документације и то: дневне евиденције за
сваког лекара на основу којих израђује месечне извештаје и доставља одговарајућим службама, одговоран је за тачност узетих података
из здравствене књижице свих пацијената којима
се пружа здравствена заштита, одговоран је за
редовно фактурисање услуга лицима из претходног става и доставља их службама рачуноводства, редовно требује материјал и стара се да
амбуланта у свако доба буде снабдевена материјалом као и обресцима потребним за рад, по
потреби ради на терену у истуреним амбуланатама, стерилише инструменте и апарате са којима
се пружа терапија, ради и друге послове своје
струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
стоматолошког или зуботехничког смера, положен стручни испит и лиценца / решење о упису
у комору. Уз пријаву на оглас потребно је доставити и: кратку биографију са бројем телефона и
адресом; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију личне
карте (очитане податке са личне карте); оверену
фотокопију лиценце/решења о упису у комору;
фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су диплома или уверење издати на
девојачко презиме). Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: Лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведени документ у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне за
доношење одлуке о избору. Кандидатима који не
буду изабрани не враћа се поднета документација. Пријава на оглас за радно место представља пристанак на обраду података о личности
у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу: Дом здравља
Мало Црниће, Стишка бб., поштански фах 70,
12311 Мало Црниће, са назнаком „Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве,
неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

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

Спремач / спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.
Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које
не садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве
које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. 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 спремача” или лично у просторијама Болнице.

Медицинска сестра – техничар
општег смера
на одређено време ради замене
радника на боловању

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа –
општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као
доказ о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи – општи смер, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за
рад у струци или оверену фотокопију решења
о упису у именик коморе. Пријаве кандидата
које не садрже тражену документацију сматраће
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се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. 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 сестру – замена”, или лично
у просторијама Болнице.

Медицинска сестра – техничар
општег смера
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа –
општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као
доказ о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи – општи смер, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за
рад у струци или оверену фотокопију решења
о упису у именик коморе. Пријаве кандидата
које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. 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 сестру – неодређено”, или
лично у просторијама Болнице.

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

Виши санитарни техничар /
санитарно еколошки инжењер
на одређено време до 6 месеци,
због повећаног обима посла,
у Одсеку за пријем узорака
и санитарно-хигијенску контролу
Одељења за хигијену у Центру
за хигијену и хуману екологију

Опис послова и радних задатака: Обавља послове узорковања супстанци, материјала, предмета, производа, хране и воде, оброка, медијума
животне средине. У раду користи опрему за коју
је овлашћен и за чије је одржавање одговоран. Учествује у одређивању места узорковања,
обавља одговарајућа мерења на терену, конзервисање и други одговарајући третман узорака
на терену. Води записе о узорцима, обављеним мерењима, условима околине, стара се о
чувању и транспорту узорака. Израђује и издаје
извештаје о узорковању. Учествује у интерној
контроли квалитета узорковања као и ПT/МЛИ
активностима, изради валидација / верификација / вредновања мерне несигурности метода
за које је овлашћен. Прати стручна достигнућа
из своје делатности. Прикупља и обрађује податке о санитарно-хигијенском надзору над објектима од ширег хигијенско-епидемиолошког
значаја и предлаже мере за решавање проблема. Спроводи мере дезинфекције, дезинсекције
и дератизације. Учествује у вођењу евиденција
Одсека. Обезбеђује и контролише документацију
о узорцима узетим ради испитивања. Учествује у
организовању и спровођењу мера у ванредним
ситуацијама. Обавља друге послове и задатке из
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.
УСЛОВИ: на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у

16

| Број 990 | 08.06.2022.

трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању, знање енглеског језика, познавање рада
на рачунару, возачка дозвола Б категорије (активан возач).
ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд, са
назнаком „За конкурс – виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер (пријемна
канцеларија хигијена)”. Само ће кандидати који
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови” код Националне
службе за запошљавање, на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије и на
огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др
Милан Јовановић Батут”.

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

Доктор медицине специјалиста
физикалне медицине и
рехабилитације
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: врши прве, друге и контролне
лекарске прегледе у току физикалног третмана,
врши лекарски преглед у стану, обавља систематски преглед школске и предшколске деце
ради откривања деформитета и ради на програму отклањања деформитета, учествује у руковођењу тимским састанцима, координира са
другим медицинским радницима у процесу рехабилитације, врши контролу рада физиотерапеута, указује хитну помоћ, обавља ласеротерапију,
издаје мишљење о радној способности, одређује
ортопедска помагала и врши надзор над употребом ортопедских помагала, врши одређивање
биодоза, осцилографије, динамометрије, обавља
тест кардиоваскуларног оптерећења, испитивање
статике тела, испитивање функције хода, стимулацију експоненцијалном струјом, као и мерења
угла скитичне кривине према графији, води
стручно-теоретске састанке организационе јединице, даје упутства за оглашавање радова у кући
у зависности од професије, врши обуку родитеља
за примену најједноставнијих вежби корисне
терапије, обуку дископатије закочења покретима,
тумачење плантограма, фактурише здравствене
услуге које пружа, ради у комисијама и на посебним програмима, ради и друге послове из своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе коме је одговоран за свој рад.
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 физикалне медицине и рехабилитације;
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 физикалне медицине и
рехабилитације. 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 стручном испиту, фотокопију лиценце и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Виши физиотерапеут
пробни рад 3 месеца

Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине
и рехабилитације (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога доктора медицине
специјалисте за област физикалне медицине и
рехабилитације и о томе води прописану медицинску документацију; надзире и контролише
рад физиотерапеута; надзире рaд пoмoћнoг
oсoбљa у вeзи хигиjeнe просторија за физикалну терапију, oпрeмe, мeдицинскe oдeћe и сл.;
спрoвoди кoнтинуирaни нaдзoр прoцeсa стaтистичкoг извeштaвaњa; учи и мoтивише пaциjeнтa
дa сe прaвилнo служи пoмaгaлимa; прaти
пaциjeнтoвo стaње и нaпрeдак; прилaгoђaвa
прoгрaм физиoтeрaпиje у склaду сa нaпрeткoм пaциjeнтoвoг стaњa; пoдстиче и пoдучaвa
пaциjeнтa зa сaмoстaлнo извoђeњe вeжби; врши
процену обима покрета, мери обим и дужину
екстремитета, врши остала антропометријска
мерења, врши процену држања, хода, физичких
активности са аспекта могућности, издржљивости, координације, експоненцијалне струје,
магнетотерапија, галванизација и електрофореза лекова, дијадинамичне интерферентне струје,
УЗ, сонофореза, ИР, UV зраци, вибрациона масажа, активно потпомогнуте и пасивне вежбе у
оквиру кинезитерапијског третмана, корективне
вежбе деформитета кичменог стуба и стопала код деце, третман посттрауматских стања,
третман централних и периферних неуролошких
лезија, респираторне вежбе, јачање абдоминалне и паравертебалне мускулатуре, терапија
парафином, крио терапија, процењује равнотежу
у свим положајима (квалитет, реакција равнотеже), врши процену стања и развоја моторике,
користи специјалне тестове намењене посебним
патолошким стањима, скупинама, итд., прави
адекватан терапијски програм, поштује контраиндикације и елементе дозирања, а у складу са општим физијатријским планом лечења,
контролише стање пацијента и свој програм уз
допуну и корекцију, учествује у тиму за оспособљавање пацијента и за оцену радне способности, води стручну документацију о пацијенту,
обавља административне послове у свом домену
рада, фактурише здравствене услуге које пружа,
обавља и друге послове из домена своје струке
по налогу непосредног руководиоца; за свој рад
одговоран је одговорном физиотерапеуту, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање медицинске струке: на основним
студијама првог степена (струковне/академске)
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер; на основним студијама у
трајању од најмање две године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, физиотерапеутски смер. Радно искуство / додатна знања / испити: стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању вишег, односно струковног
физиотерапеута познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или решења о упису у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли – IV спрат.
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

1) Доктор медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслих грађана са кућним лечењем
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
завршен медицински факултет (звање доктор
медицине – VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад, познавање
рада на рачунару. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: фотокопију дипломе
о завршеном факултету; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад – лиценце издате код надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада
на рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном кандидата.

2) Радиолошки техничар

у Служби за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
завршена средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме (звање радиолошки техничар са
IV степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на
рачунару. Кандидат уз пријаву, подноси следећу
документацију: фотокопију дипломе о завршеној
школској спреми; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад – лиценце издате од надлежне коморе;
фотокопију личне карте; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару
и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

3) Возач санитетског возила

у Техничкој служби Дома здравља
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
завршена основна школа, I степен стручне спреме; положен возачки испит Б категорије. Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију потврде о положеном возачком испиту;
фотокопију личне карте; кратку биографију са
тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу Српско-грчког
пријатељства број 17, Гроцка, или непосредно у
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће
се узимати у разматрање. Како достављену
документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата
на расписани конкурс,биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка и на сајту Дома
здравља Гроцка, а информације се могу добити у
Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

BALKANWIDE ASSISTANCE
MCB DOO

11000 Београд, Борисављевићева 1

Лекар медицинске асистенције
на одређено време
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; знање рада
на рачунару; знање енглеског језика средњи
или виши ниво; без обзира на радно искуство.
Заинтересовани кандидати пријаву могу послати
на e-mail: office@balkanwide-assistance.rs. Рок за
пријаву на конкурс је 29.06.2022. године. Контакт телефон је: 011/7157-950.

Оператер асистенције
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; без обзира на радно искуство; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика средњи или виши ниво.
Заинтересовани кандидати пријаву могу послати
на e-mail: office@balkanwide-assistance.rs. Рок за
пријаву на конкурс је 29.06.2022. године. Контакт телефон је: 011/7157-950.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

Медицинска сестра

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV–VI степен стручне спреме, медицинска сестра или медицински техничар; пожељно
радно искуство до 6 месеци у струци. Рад у сменама; ноћни рад; обезбеђен превоз. Пробни рад
месеца.

Спремач / спремачица у
здравственој установи

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме или више без
обзира на радно искуство. Рад у сменама; ноћни рад; обезбеђен превоз. Пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: заинтересовани кандидати јављају се
на мејл: glavna.sestra1@kbczvezdara.rs

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

Оглас објављен 18.05.2022. год. у публикацији
„Послови” поништава се за радно место медицинска сестра – техничар на осталим болничким
одељењима, Одељење пулмологије и алергологије. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

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

Доктор медицине специјалисте у
операционим салама

на одређено време, замена одсутног
радника до његовог повратка са
боловања, Одељење анестезиологије са
реаниматологијом
УСЛОВИ: високо образовање (VII степен стручне спреме), положен стручни испит, лиценца,
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању специјалисте, познавање рада на
рачунару, познавање најмање једног светског
језика. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију

уверења о положеном специјалистичком испиту;
фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.).

Медицинска сестра – техничар

на осталим болничким одељењима,
Одељење пулмологије и алергологије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре – техничара; предвиђен
пробни рад у трајању од 6 месеци. 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.).
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.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс 011/ 380-96-50

Дефектолог

на Клиници за уво, нос и грло
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању. Као
доказ о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: – пријаву на оглас
са кратком биографијом и наведеном адресом и
контакт телефоном (по могућству и електронска
адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство), а у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено
ће бити обавештени.

Виша медицинска сестра – техничар
општег смера
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама
првог степена (основне струковне / академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
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радног искуства у наведеном звању. Као доказ
о испуњености услова кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверена фотокопија доказа положеног
стручног испита, (за радна места под редним
бројем: 2, 3 и 4), оверену фотокопију дозволе за
рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању
услова за издавање лиценце), (за радна места под редним бројем: 2, 3 и 4), оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство), а у року од
8 дана од дана објављивања огласа у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Медицинска сестра – техничар
општег смера
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању, као доказ о испуњености
услова кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверена фотокопија доказа положеног
стручног испита, (за радна места под редним
бројем: 2, 3 и 4), оверену фотокопију дозволе за
рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању
услова за издавање лиценце), (за радна места под редним бројем: 2, 3 и 4), оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство), а у року од
8 дана од дана објављивања огласа у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Лабораторијски техничар у
дијагностици

у Служби за патолошко-анатомску
делатност
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању као доказ о испуњености
услова кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверена фотокопија доказа положеног
стручног испита, (за радна места под редним
бројем: 2, 3 и 4) оверену фотокопију дозволе за
рад – лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне коморе о постојању
услова за издавање лиценце), (за радна места под редним бројем: 2, 3 и 4) оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство) а у року од
8 дана од дана објављивања огласа у огласним
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новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”, на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Спремач / спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства у струци, ао доказ о
испуњености услова кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса),
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком временском периоду је стечено радно искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања
огласа у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”, на горе наведену
адресу, са назнаком „За конкурс ради пријема
у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање.
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

1) Доктор медицине специјалиста
у операционим салама
у Служби анестезиологије са
реаниматологијом и терапијом бола,
Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца

уверење, као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос, уверење
да се против њих не води кривични поступак
(уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту (за
подтачку 1, 2 и 3), оверене фотокопије уверења о
положеном специјалистичком испиту (за подтачку 1), лиценцу или решење о упису у Лекарску
комору Србије, оверену фотокопију уверења о
држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање,
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М
образац). Комисија ће разматрати све доспеле,
благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за
кадровске и административне послове КБЦ Земун.
Кандидати су дужни да своје пријаве доставе
писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са
назнаком „За јавни оглас за пријем у радни однос
на неодређено време” са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова
9, 11080 Београд. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објаве огласа на веб
страници Министарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко
болничког центра Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

1) Виши радиолошки техничар
у дијагностици

2) Доктор медицине

у Служби за радиолошку дијагностику,
Одсек за рендген дијагностику,
Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца

у Служби за стационарно лечење,
Болница за педијатрију,
пробни рад од 3 месеца

3) Доктор медицине

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

2) Виши радиолошки техничар
у дијагностици

Услови за радно место 1: висока стручна
спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском
факултету, положен специјалистички испит из
анестезиологије, реаниматологије и интензивне
терапије, радно искуство у области конкурса.
Услови за радна места 2 и 3: висока стручна
спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском
факултету, радно искуство у области конкурса.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом, изјава
кандидата да је здравствено способан за тражене
послове и да се против њега не води кривични
поступак, својеручно потписана, диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, уверење о положеном
специјалистичком испиту (за подтачку 1), лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије,
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству
након положеног стручног испита у области конкурса (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО
Фонда). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско

у Служби за радиолошку дијагностику,
Одсек за ангиографске интервентне
радиолошке процедуре,
Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

3) Виша медицинска сестра –
техничар
на интензивној нези нивоа 2

у Служби операционог блока са
стерилизацијом и интензивном
терапијом, Одељење интензивне
терапије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

4) Виша медицинска сестра –
техничар у трансфузиологији

Одсек колекције, обраде
и дистрибуције компонената крви,
Служба трансфузиологије,
Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца

5) Виши лабораторијски техничар
– Одсек колекције, обраде и
дистрибуције компонената крви,
Служба трансфузиологије,
Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца
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6) Виши лабораторијски техничар

Одсек за биохемијске и имунохемијске
анализе, Служба за лабораторијску
дијагностику, Заједничке медицинске
делатности, пробни рад од 3 месеца

7) Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
у Служби опште хирургије,
Одељење онколошке и васкуларне
хирургије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

8) Медицинска сестра – техничар у
ургентним службама и реанимацији

у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања, Одсек пријема и
збрињавања интернистичких болесника,
Заједничке медицинске делатности,
пробни рад од 3 месеца

9) Медицинска сестра – техничар на
осталим болничким одељењима
у Служби ортопедије са
таруматологијом, у Одељење опште
ортопедије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

10) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима

у Служби урологије, Одељењу клиничке
урологије, Клиника за хирургију,
пробни рад од 3 месеца

11) Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2
у Одељењу интензивне терапије
Клинике за интерну медицину,
пробни рад од 3 месеца

12) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима

у Служби кардиологије, Одељење опште
кардиологије, Клинике за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

13) Медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2
у Служби кардиологије, Одељење
интензивне терапије (коронарна
јединица), Клинике за интерну
медицину, пробни рад од 3 месеца

14) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима
у Служби интернистичке геријатрије,
Одељење клиничке геријатрије и
палијативног збрињавања,
Клинике за интерну медицину,
пробни рад од 3 месеца

15) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима
у Служби клиничке неурологије,
Одељење клиничке неурологије,
Болница за неурологију,
пробни рад од 3 месеца

16) Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима
у Служби за стационарно лечење,
Одељење педијатрије II, Болница за
педијатрију пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа
за радна места 1, 2, 3, 4, 5, и 6 су: завршена
виша медицинска школа / струковна медицинска школа – смер виши радиолошки техничар /
струковни медицински радиолог (за подтачке 1
и 2), завршена виша медицинска школа/струковна медицинска школа – општи смер (за подтачке 3 и 4), завршена виша медицинска школа /
Бесплатна публикација о запошљавању

струковна медицинска школа – смер виши лабораторијски техничар / струковни медицински
лабораторијски технолог (за подтачке 5 и 6),
положен стручни испит након завршене више
медицинске / струковне медицинске школе,
лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
радно искуство у области конкурса и провера
знања на разговору за посао (за подтачке 1 и 2),
радно искуство у области конкурса (за подтачке
3, 4, 5, и 6). Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1, 2, 3, и 4 су: завршена средња медицинска школа – општи смер,
pоложен стручни испит након завршене средње
школе, лиценца или решење о упису у Комору
медицинских сестара и здравствених техничара Србије; радно искуство у области конкурса
(за подтачке 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16). Уз
пријаву на конкурс за заснивање радног односа
за послове из тачке 1, 2, 3, 4, 5, и 6 прилажу
се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, e-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене
послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о
завршеној вишој/струковној медицинској школи
– виши радиолошки техничар / струковни медицински радиолог (за подтачке 1 и 2), диплома
о завршеној вишој / струковној медицинској
школи смер – општи смер (за подтачке 3 и 4),
диплома о завршеној вишој/струковној медицинској школи – смер виши лабораторијски техничар / струковни медицинско-лабораторијски
технолог (за подтачке 5 и 6), уверење о положеном стручном испиту након завршене више
/ струковне медицинске школе, лиценца или
решење о упису у Комору медицинских сестара
и здравствених техничара Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца
или фотокопија радне књижице или уверење о
радном стажу из ПИО Фонда). Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из
тачке 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 прилажу
се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, e-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене
послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о
завршеној средњој медицинској школи – општи
смер, уверење о положеном стручном испиту
након завршене средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред средње школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије, извод
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству након
положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење
о радном стажу из ПИО Фонда) – за подтачке
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су
дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, оверена
фотокопија уверења о држављанству, лиценца или решење о упису у Комору медицинских
сестара – техничара Србије, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у радни однос обавиће се разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за
доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за

пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати су дужни
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у
затвореној коверти са назнаком „За јавни оглас
за пријем у радни однос на неодређено време”
са навођењем радног места за које конкуришу
лично или путем поште на адресу: Клиничко
болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Рок за подношење пријава на конкурс је
осам (8) дана од дана објаве огласа на wеб страници Министарства здравља РС. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко
болничког центра Земун.

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

Здравствени сарадник у
биохемијској лабораторији –
истраживач биолог / аналитичар
Опис посла: 1. рад у лабораторији на испитивању хемијских и биохемијских параметара узорака различитог биолошког порекла, 2. врши
узорковање материјала и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као
и оцењивање резултата лабораторијских испитивања, 3. врши контролу биолошког материјала узетог / донетог за рад, 4. дефинише адекватан лабораторијско-дијагностички приступ у
односу на достављене индикације за тестирање,
5. ради пре-аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у дијагностици,
6. врши припреме реагенаса потребних за рад,
7. спровођење свих метода испитивања које су
обухваћене лабораторијским активностима, формирање радних записа у поступку испитивања
и формирање извештаја о испитивању, 8. реализација валидације методе испитивања према
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 према плану, 9. непосредна одговорност за интерну
контролу и верификацију перформанси опреме
у складу са захтевима стандрада СРПС ИСО/ИЕЦ
17025 према плану, 10. обезбеђује поузданост и
тачност поступака испитивања која се обављају
у Одсеку за биохемијска испитивања у свом
домену рада, 11. обезбеђује следљивост мерења
у Одсеку за биохемијска испитивања у свом
домену рада, 12. обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања у свом домену рада,
13. активно учешће у примени и унапређењу
документационог система менаџмента у складу
са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025 у
свом домену рада, 14. израђује стручне анализе,
извештаје и мишљења, 15. послове иновације
као и развоја нових биоцидних производа, 16.
истраживање у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова
на стручним и начним скуповима, 17. учествује
у пословима мониторинга и сузбијању штетних
организама, 18. примена документационог система према усвојеним стандардима ИСО 9001, ИСО
140 01, ИСО 45001, ИСО 27001 у свом домену
рада, и др.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) из области биолошких
наука 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, биолошки факултет. Додатна знања / испити / радно искуство: познавање рада на опреми у лабораторији, положен курс за рад са биоцидима.
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Референт за санитарну контролу /
заштиту животне средине – помоћни
радник за ДДД послове
Опис посла: 1. обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос робе, материјала и опреме и др., 2. помоћни послови у дезинфекцији,
дезинсекцији и дератизацији у заштити животне
средине, заштите биља, ветерини, у комуналној
хигијени, у привреди и ванпривреди, 3. послови
систематске дератизације, сузбијање комараца
и сузбијање крпеља, 4. учествије у пословима мониторинга и сузбијању штетних организама, 5. обавља послове припреме препарата,
справљања радних смеша, паковање, размеравање и достављање препарата за обављање
ДДД послова извршиоцима на терену.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: средње
образовање у трајању од три године. Додатна
знања / испити / радно искуство: положен курс
за рад са биоцидима и курс за рад са отровним
гасовима (фумигација)
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија,
фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, копија дипломе, уверење о стеченом
траженом образовању и доказ о обучености за
рад са биоцидима и за рад са отровним гасовима (фумигација). Достављена документа се
неће враћати. Пријаве са траженим прилозима
се достављају на адресу Завода за биоциде и
медицинску екологију, Београд, Требевићка 16,
поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери знања у вези познавања рада на опреми у
лабораторији. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба Завода за биоциде и медицинску екологију. Кандидат
који буде изабран дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним
пословима.

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 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине
у здравственој установи. 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
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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”.

Виши радиолошки техничар

на одређено време од шест месеци
УСЛОВИ: услови за обављање послова:
високо образовање: на основним студијама
првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. године; положен стручни испит,
лиценца. 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); 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”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

на одређено време, због замене
запосленог за време обављања
специјализације, до његовог повратка
на рад, у Служби опште медицине
2 извршиоца
УСЛОВИ: 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.

2. Виша медицинска сестра –
техничар

на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене
до њеног повратка на рад,
у Служби опште медицине
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и посебне услове: завршена виша медицинска
школа или висока школа струковних студија, VI
степен стручне спреме; положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решење о упису
у комору.
ОСТАЛО: кандидати 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; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из 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 кандидати 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 горе наведену адресу. Опис послова: У складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Крушевац.

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

Доктор стоматологије

у Служби за стоматолошку здраствену
заштиту – дечија превентивна
стоматологија, на одређено време ради
замене дуже одсутног радника
УСЛОВИ: стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит,
поседовање лиценце или решења о упису у
комору, пожељно радно искуство на пословима доктора стоматологије. Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:
пријаву на конкурс са кратком радном и личном
биографијом (радно искуство), контакт телефон. Оверену фотокопију дипломе, очитану
личну карту, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврху избора за пријем у
радни однос. Ови подаци се не могу користити
у друге сврхе, њих обрађује Кадровска служба Дома здравља. Приликом заснивања радног
односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове који се заснивају не старије од
6 месеци. Уверење суда да се против кандидата
не води судски поступак, не старије од 6 месеци. Уверење МУП-а да кандидат није осуђиван
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за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи, не старије од 6
месеци. Доказ о потпуној имунизацији против
хепатитиса Б, обавезна имунизација против
хепатитиса Б при заснивању радног односа (чл.
18. Правилника о имунизацији и начину заштите лековима). Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља Нови Пазар, адреса Генерала Живковића 1, са назнаком „За јавни оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Контак: 020/311-765. Опис послова: према правилнику о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Нови
Пазар бр. 298/2021.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге
на одређено време
од годину дана

УСЛОВИ: основно образовање, пожељно је радно искуство у здравственој установи, дуже од
годину дана, због специфичних услова рада
(чишћење лабораторијских просторија које
поседују веома осетљиве апарате). Кандидати су
дужни да доставе следећу документацију: кратку
биографију, адресу и контакт телефон, оверену
фотокопију доказа о завршеном основном образовању, оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених, извод евиденције Националне
Службе за запошљавање (за кандидате који се
налазе на евиденцији Националне Службе за
запошљавање), оверену потврду послодавца –
здравствене установе о дужини радног искуства.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови” код Националне Службе за запошљавање. Оглас је потребно
објавити и на сајту Министарства здравља РС.
Пријаве се подносе поштом или лично на горе
наведену адресу, са назнаком „Оглас”. Кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора о
раду, дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад (лекарско уверење). Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће
се узимати у разматрање.

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

Доктор медицине

у Служби 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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)”.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖЕГА
31210 Пожега, Немањина бб.
тел.031/3816-474

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: за директора Центра за социјални рад
Пожега може бити именован држављанин Републике Србије који има општу здравствену способност, поседује организаторске способности,
познавање рада на рачунару, познавање страног језика и који је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, андрагошких, педагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник, који има
најмање пет година радног искуства у струци (или на руководећим или предузетничким
пословима у периоду од најмање пет година) и
да кандидат није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у Центру за социјални
рад. Мандат директора Центра за социјални рад
Пожега у Пожеги траје четири године. Кандидати за директора достављају: Пријаву, својеручно
потписану, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству; оригинал
или оверену фотокопију извода из матчне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија дипломе); доказ о
радном искуству – потврда послодавца о раду,
на којим пословима и са којом стручном спремом је радио/ла/ ла; лекарско уверење о здравственој способности (не старије од 6 месеци);
уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да
није поднет захтев за спровођење истраге или
одређених радњи, да није подигнута оптужница
или оптужни предлог за кривична дела за која
се гоњење предузима по службеној дужности
(не старије од 6 месеци). Кандидат за директора Центра за социјални рад Пожега у Пожеги
уз прописану документацију, подноси Програм
рада за мандатни период на који се врши избор.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
и почиње тећи наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаве са потребном документацијом у затвореној коверти доставити препорученом пошиљком на адресу: Центар за социјални рад Пожега, Немањина б.б., 31210 Пожега,
или непосредно предати на писарници Центра
у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за именовање директора. Не отварати.” Све
додатне информације могу се добити на телефон
031/3816-474.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17530 Сурдулица, Масуричка бб.
тел. 017/825-935

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именован
држављанин Републике Србије, који је стекао високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и има најмање пет година
радног искуства у струци. Кандидат доставља:
пријаву и биографију о досадашњем радном
искуству; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију доказа
о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
оверену фотокопју дипломе), доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице); уверење да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет захтев за
спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење
предузима по службеној дужности. Кандидат уз
прописану документацију, подноси Програм рада
за мандатни период на који се врши избор. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана и
почиње тећи наредног дана од дана оглашавања
јавног конкурса код Националне службе у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу:
Центар за социјални рад Сурдулица, Масуричка
бб., са назнаком „За јавни конкурс за именовање
директора” или лично доставити у пријемној
канцеларији Центра за социјални рад Сурдулица, ул. Масурика бб, радним данима од 08.00 до
15.00 часова, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурс за именовање директора Центра”.
Све додатне информације могу се добити на
телефон: 017/825-935.

УСТАНОВА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„СОЛИДАРНОСТ”
22400 Рума, Железничка 28
тел. 069/720-236

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора, може бити именовано лице које је држављанин Републике Србије
са стеченим високим образовањем на судијама
другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 (четири) године и
одговарајући академски односно стручни назив
у области социолошких, правних, економских,
психолошких, друштвено-хуманистичких, педагошких, андрагошких наука и дипломирани
социјални радник, које има најмање 5 година
радног искуства. Кандидати достављају: пријаву,
својеручно потписану, копију или очитану личну
карту, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о стеченом радном
искуству, уверење да кандидат није осуђиван,
уверење да се против кандидата не води кривични поступак односно да није поднет захтев за
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спровођење истраге или одређених истражних
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњењем
преузима по службеној дужности, ЦВ – радну
биографију, програм рада за мандатни период.
Пријаве кандидата са потребном документацијом
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за
запошљавање „Послови”, Управном одбору
Установе „Солидарност” Рума (са назнаком: „за
јавни конкурс за избор директора”) на адресу:
Железничка 28, 22400 Рума. Контакт телефон је
069/720-236. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати.

Култура и информисање
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Трг слободе 1/III

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: поред општих Законом предвиђених
услова кандидат мора да испуњава и следеће
предвиђене услове чланом 20. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места: да има 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 економског факултета, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно:
средње образовање и радно искуство на тим
пословима стечено до дана ступања на снагу
Уредбе о Каталогу радних места, знање рада на
рачунару, укључујући знање за рад у програмима за графичку обраду, најмање 3 године радног искуства, познавање и искуство у процесу
дигитализације, да против кандидата није покренут кривични поступак, односно да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично
дело. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка биографија са подацима о досадашњем радном искуству, фотокопија уверења
о држављанству, оверена фотокопија дипломе
или уверење о стручној спреми, доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/
или потврда од послодавца), уверење да није
осуђиван (издатог од стране МУП-а Републике
Србије – ПУ према пребивалишту кандидата) и
да се против њега не води кривични поступак
(издатог од стране месно надлежног Основног
суда – према пребивалишту кандидата)

Архивар
УСЛОВИ: поред општих Законом предвиђених
услова кандидат мора да испуњава и следеће
предвиђене услове чланом 20. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места: да има високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 7. октобра 2017. године, на студијама друготепена (мастер академске, мастер струковне,
специјалистичке академске, специјалистичке
струковне) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до
7. октобра 2017. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, изузетно: на студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године и радно искуство на
тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе, положен стручни архивистички
испит, знање рада на рачунару и знање страног
језика, најмање 1 година радног искуства, позна-
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вање и знање језика средине, да против кандидата није покренут кривични поступак, односно
да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело, уверење да није осуђиван
(издатог од стране МУП-а Републике Србије – ПУ
према пребивалишту кандидата) и да се против
њега не води кривични поступак (издатог од
стране месно надлежног Основног суда – према
пребивалишту кандидата). Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: кратка биографија
са подацима о досадашњем радном искуству,
фотокопија уверења о држављанству, оверена
фотокопија дипломе или уверење о стручној
спреми, оригинал или оверена копија о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице и/или потврда од
послодавца), уверење да није осуђиван (издатог
од стране МУП-а Републике Србије – ПУ према
пребивалишту кандидата) и да се против њега
не води кривични поступак (издатог од стране
месно надлежног основног суда – према пребивалишту кандидата), уверење о положеном
стручном архивистичком испиту.
ОСТАЛО: рок за подношење пријаве: конкурс је
отворен 10 дана од дана објављивања. Пријаве на јавни конкур се подносе на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за
извршиоца архивиста Историјског архива Суботица – не отварати”. Лица задужена за давање
обавештења о јавном конкурсу: Санела Плетикосић тел. 024/626-867 и директор Стеван Мачковић 024/524-033. Напомене: пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, конкурсна
комисија одбацује решењем против кога се може
изјавити приговор директору Архива у року од
пет дана од дана пријема решења.

уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци), 8) извод из матичне
књиге рођених (не старији од шест месеци), 9)
оверена копија личне карте.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава кандидата
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријава на конкурс са доказима подноси
се препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти, на адресу Библиотеке „Јожеф
Атила” Кањижа, Дамјанићева бр. 2, 24420 Кањижа, са назнаком „За конкурс”. Потпуна пријава
је свака пријава која садржи доказе којима се
доказује испуњеност услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс
неће се разматрати. Сва обавештења о јавном
конкурсу могу се добити на телефон 024/4877
323 (контакт особа Берталан Чанади). Рок за
подношење пријава кандидата на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријава
на конкурс са доказима подноси се препорученом пошиљком или лично у затвореној коверти,
на адресу Библиотеке „Јожеф Атила” Кањижа,
Дамјанићева бр. 2, 24420 Кањижа, са назнаком
„За конкурс”. Потпуна пријава је свака пријава
која садржи доказе којима се доказује испуњеност услова конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати. Сва обавештења о јавном конкурсу могу се
добити на телефон 024/4877-323 (контакт особа
Берталан Чанади).

БИБЛИОТЕКА „ЈОЖЕФ АТИЛА”
24420 Кањижа, Дамјанићева 2
тел. 024/4877-323

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. високо образовање из области
друштвено-хуманистичких наука, информатике или философских наука на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године. 2. најмање пет година радног искуства
у култури, 3. да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној
дужности, 4. држављанство Републике Србије,
5. познавање језика у службеној употреби у
општини Кањижа, 6. знање једног страног језика. Кандидат за директора дужан је да приложи
програм рада и развоја установе, као саставни
део конкурсне документације. Приликом избора
кандидата за директора Управни одбор ће ценити и: 1) квалитет Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године, 2) знање
једног светског језика. Докази који се прилажу
приликом пријаве на јавни конкурс: 1) предлог
Програма рада и развоја Библиотеке за период од четири године, 2) оверена копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 3)
оверена потврда послодавца, оверена копија
решења или уговора/анекса уговора о раду,
оверена копија уверења које издаје репрезентативно удружење или установа у култури којима
се потврђује радно искуство у области културе,
4) биографија кандидата, 5) 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, 6) доказ о знању страног језика, 7)
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Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БУБИЦА”
Београд
Звездара, Мехмеда Соколовића 18

Педијатријска сестра,
рад у превентиви
на одређено време
(пробни рад 1 месец)

УСЛОВИ: педијатријска сестра, медицинска сестра, медицински техничар; радно искуство: 3
месеца. Заинтересовани кандидати потребно је
да своју биографију пошаљу на мејл bubicav@
gmail.com. Контакт особа: Маријана Вулевић. Рок
за пријаву: до 01.08.2022. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”
Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: потребна документација која се доставља: попуњени пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства, радна биографија /ЦВ/, уверење о
држављанству /не старије од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија/, извод из матичне
књиге рођених /на новом обрасцу – оригинал
или оверена фотокопија/ доказ да кандидат који
се јавља на конкурс није лице осуђивано – чл.
139 став 1 тачка 3 Закона: осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
Бесплатна публикација о запошљавању

насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (доказ
оригинал или оверена фотокопија), диплома о
стеченом одговарајућем образовању (оригинал
или оверена фотокопија), доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику (оригинал или оверена
фотокопија). У складу са чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања:
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1. тачка 1) подтачка (2) члана 140 мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Правилник о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни
гласник, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и
4/2021) члан 2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може
да изводи: 1) професор разредне наставе, 2) –
брисана – 3) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 4) професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, 5) мастер
учитељ, 6) дипломирани учитељ – мастер; 7)
професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу. Комисија кандидате чије су
пријаве благовремене, потпуне уз које су приложена сва потребна документа сви докази и који
испуњавају све услове за запослење на радним
местима за која конкуришу: попуњени пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства, радна биографија (ЦВ),
диплома о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању
језика на којем се изводи образовно – васпитни рад у школи / уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу оригинал или оверена фотокопија) доказ да кандидат који се јавља
на конкурс није лице осуђивано – чл. 139 став
1 тачка 3 Закона (доказ – оригинал или оверена фотокопија), након утврђивања испуњености
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 овог закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава кандидата,
комисија кандидате у року од осам дана упућује
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стан-

дардизованих поступака. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду. Наведена документа достављају
се у оригиналу или овереној фотокопији. Остало:
избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања, Статутом ОШ
„Јелена Ћетковић”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, лично или поштом
на адресу школе Београд, Врањска 26 у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови” са назнаком „Пријава за радно место
наставник разредне наставе”. Кандидат у пријави треба да наведе број контакт телефона, адресу становања и мејл адресу. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: секретар школе
Јелена Николић-Ђукановић, телефон 011/2417275 и 2418-741.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

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

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

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

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Математика и информатика
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Агротехника и агроекологија
биљне производње
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса: VIII степен стручне
спреме, доктор наука из научне области за коју
се бира.
ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о
високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду.
Правилником о мимималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о уређењу дела поступка избора у звања и
заснивања радног односа наставника и начину
и поступку избора у звања и заснивања радног
односа сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
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органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од шест месеци) достављају се на адресу:
Пољопривредни факултет у Београду – Земуну,
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/260-3042

Помоћни радник
у техничкој служби
УСЛОВИ: Основно образовање.

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Средње образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају Установи искључиво путем поште на
наведену адресу са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује. Језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад: српски.
Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139
ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања, као и посебне услове
прописане Правилником о организацији и систематизацији радних места. Уз пријавни формулар
кандидати достављају доказ о стручној спреми,
уверење о држављанству, доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родосквнуће, за 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, оверене
фотокопије возачке дозволе Б категорије за радно место возач. Доказ да лице није осуђивано
не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави
лекарско уверење и санитарну књижицу. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену способности за рад, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН”
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/2144-740

Наставник предметне наставе из
предмета музичка култура
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
до повратка запосленог

УСЛОВИ: конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране вршиоца дужности
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директора школе. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да
имају одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији,
за наставника који изводе образовно-васпитни
рад и да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи у складу
са Европским системом преноса бодова или
доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ да је кандидат положио
стручни испит за лиценцу, 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 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, 4) да имају држављанство Републике Србије, 5) да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова који су предвиђени чл.
139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ 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. Уз пријаву кандидат подноси оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, уверење (оригинал или
оверену фотокопију) да кандидат 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 из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја 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 – издато од МУП-а (не старије од 6
месеци од дана достављања пријаве на конкурс), уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија),
ЦВ. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Решење о избору кандидата доноси директор
установе у року од 8 дана од дана достављања
образложене листе коју доставља конкурсна
комисија у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве са потребном документацијом подносе се непосредно
или путем препоручене поште на наведену
адресу са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос за наставника музичке културе”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЗЕМУН
11080 Земун, Наде Димић 4

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: 1. поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –
други закони и 10/19, 6/20) то јест високо образовање стечено: 1) на 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
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 студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, или
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; за наставника стручне школе из подручја
рада електротехнике, педагога или психолога, 2.
поседовање дозволу за рад (лиценце) за наставника или стручног сарадника; 3. поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
5.непостојање дискриминаторског понашања на
страни кандидата, утврђено у складу са законом, 6. да има држављанство Републике Србије;
7. да зна српски језик; 8. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 9. 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 установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја а заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидат за директора школе подноси у 2 примерка: следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању за наставника
стручне школе из подручја рада електротехника, педагога или психолога, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу
за наставника или стручног сарадника; доказ
о знању српског језика осим за кандидате који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање, оригинал потврде о најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције Министарства надлежног за
унутрашње послове Републике Србије), потврда
повереника за заштиту равноправости – да се
против кандидата не води поступак за заштиту
од дискриминације; доказ да се против кандидата не води истрага нити је подигнута оптужница
код надлежног суда за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
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образовања и васпитања, оверену фотокопију
доказа о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима – лекарско
уверење, уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
доказ о савладаној обуци и положеном испиту
за директора установе – уколико га поседује,
копија извештаја о стручно-педагошком надзору
у раду кандидата – извештај просветног саветника – уколико кандидат поседује, кандидати
који су предходно обављаљи дужност директора
школе дужни су да доставе извештај као доказ
о стручно –педагошком надзору школе и оцену
спољашњег вредновања, биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Директор се бира
на период од четири године. Сви докази морају
да буду оверени и не старији од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи, у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе” и предаје се лично у секретаријат
школе сваког радног дана у периоду од 10.00 до
13.00 часова или путем поште на адресу Електротехничке школе „Земун”, Земун, Наде Димић
4. Подаци о кандидатима који се доставе школи биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкретном поступку, у складу са
законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, број 87/2028). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара Школе
преко телефона 011/2618-155.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
1) Наставник у звању ванредног
професора за Грађанскоправну ужу
научну област, предмет Грађанско
право – општи део и Стварно право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став
8 и чланом 75 став 1 и став 2 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21. и 67/21
– др. закон) и чланом 112 и 115 Статута Универзитета у Београду – Правног факултета.

2. Наставник у звању доцента за
Пословно-правну ужу научну област,
предмет Међународно привредно
право и Пословно-правну ужу
научну област и Међународноприватноправну ужу научну област,
предмет Арбитражно право
на одређено време, од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Остали услови утврђени су чланом 74 став
6 и чланом 75 став 1 и став 2 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21. и 67/21
– др. закон) и чланом 112. и 115. Статута Универзитета у Београду – Правног факултета.

дија, који је претходне нивое студија завршио са
укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује
смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су чланом 83 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21. и 67/21
– др. закон), чланом 117. Статута Универзитета у
Београду – Правног факултета и чланом 30 Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета у Београду, 01-број: 2389/1 од 25.12.2018.
године.

4) Сарадник у звању сарадник
у настави за ужу научну област
Теорија права и државе,
предмети Увод у право
и Политичке и правне теорије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент
мастер академских или специјалистичких студија, који је претходне нивое студија завршио са
укупном оценом најмање 8 (осам) и који показује
смисао за наставни рад. Овај као и остали услови утврђени су чланом 83 Закона о високом
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17,
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21. и 67/21
– др. закон), чланом 117. Статута Универзитета у
Београду – Правног факултета и чланом 30. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Правном факултету Универзитета у Београду, 01-број: 2389/1 од 25.12.2018.
године.

4) Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за Грађанско
правну ужу научну област, предмет
Грађанско право – општи део и
Стварно право
на одређено време
у школској 2022/2023. години,
на Катедри за грађанско право

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). Ближи услови
утврђени су чланом 86. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
и 73/18), чланом 117 Статута Правног факултета
Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора
Правног факултета Универзитета у Београду,
01-број: 2147/1 од 25.12.2012. године.
ОСТАЛО: обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата (у три примерка, слободна форма,
са наведеним контактима), са прилозима у једном примерку (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), подноси се у писарници
Универзитета у Београду – Правног факултета,
Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00
часова, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса или поштом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

3) Сарадник у звању сарадник у
настави за Грађанскоправну ужу
научну област, предмет Грађанско
право – општи део и Стварно право

1) Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Информационе технологије у
машинству

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент
мастер академских или специјалистичких сту-

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII
степен стручне спреме – научни степен доктора техничких наука област машинство и други

на одређено време од 1 године

Бесплатна публикација о запошљавању

услови утврђени Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и
67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Машинског факултета.

2) Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Моторна возила
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме – научни степен доктора
наука и други услови утврђени Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Машинског
факултета.

3) Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Ваздухопловство
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме – научни степен доктора
наука и други услови утврђени Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019,
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Машинског
факултета.
ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на
конкурс (у три примерка), доставити у писаној форми (у једном примерку): биографију,
оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских
исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепарате
објављених радова и својеручно потписану изјаву
о изворности која је у електронском облику доступна на линку: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/
fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornostobrazac5.doc. Биографију и списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити
на адресу: Машински факултет, Краљице Марије
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурсa.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
Београд, Катарине Амброзић 3

1. Наставник у звање предавача
за ужу стручну област
Рачунарство и информатика
за рад у Пожаревцу

2. Наставник вештина за уже стручне
области Примењена механика
флуида и Примена математичких
модела у саобраћају
3. Сарадник у звање асистента
за ужу стручну област
Рачунарство и информатика
за рад у Пожаревцу

4. Сарадник у звање асистента за
ужу стручну област
Опште машинство
УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа
Закон о раду кандидати треба да имају одговарајући академски назив или друге услове:
– у звање предавача може бити изабрано лице
које има академски назив магистар, односно
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Наука и образовање

најмање стручни назив специјалисте академских
студија у складу са општим актима високошколске установе;
– у звање наставника вештина може бити
изабрано и лице које има високо образовање
првог степена, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад
у складу са општим актима високошколске установе;
– у звање асистента може бити изабран студент
докторских студија који је сваки од предходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и који показује смисао за
наставни рад у складу са општим актима високошколске установе.
Избор наставника у звање предавача врши се на
одређено време у трајању од пет (5) година.
Избор наставника вештина врши се на одређено
време у трајању од пет (5) година.
Избор сарадника у звање асистента врши се на
одређено време у трајању од три (3) године са
могућношћу продужења за још три година.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу: радну биографију
– која треба да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу
(дан, месец и година, место рођења, општина);
држављанству, телефон и мејл; о постигнутим
степенима образовања: основне студије: назив
установе на којој су завршене, место и датум
завршетка, одсек, смер, студијски програм, ужа
област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив установе на којој су завршене, место
и датум завршетка, студијски програм, ужа
област која је наведена у дипломи; специјалистичке студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа
научна, стручна, односно уметничка област која
је наведена у дипломи; магистарске студије:
назив установе на којој су завршене, место и
датум завршетка, назив рада, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су завршене, место и датум одбране, наслов дисертације,
име и презиме ментора, ужа научна, стручна,
односно уметничка област која је наведена у
дипломи. Податке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је
било која диплома из става 1 ове тачке стечена у
иностранству), називу установе која је извршила
нострификацију; датуму и месту где је нострификована диплома стечена, називу установе у
којој је стечена; податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном
доприносу за: техничко-технолошке науке: научни и стручни радови објављени у међународним
и домаћим часописима; радови штампаним у
зборницима са научних и стручних скупова;монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка
задатака, практикум; патенти, нови производи
или битно побољшани постојећи производи;
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и
вештина. Библиографија објављених радова и
литературе за учење треба да буде наведена по
општим библиографским принципима, односно
упутствима за цитирање литературе у научном
часопису и то по врсти радова. Напомена: моле
се кандидати да биографске податке и податке о
научноистраживачком, стручном и професионалном доприносу, осим у штампаној форми доставе и на CD-у. Податке о доприносу у настави:
о унапређењу образовног процеса: руковођење
развојем или учествовање у развоју студијског
програма, унапређење студијског програма,
рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења
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образовног процеса; о наставној делатности:
увођењу нових наставних метода; напредовању
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље
у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника;
усавршавању педагошких вештина; податке о
доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат од стране или за потребе
других високошколских установа; поглавље у
уџбенику издатом од стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник
издата од стране или за потребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и
помоћних уџбеника, издатих од стране, или за
потребе високошколских установа; руковођење
стручним пројектима за потребе привредних
субјеката и шире заједнице; учешће у стручним
пројектима за потребе привредних субјеката и
шире заједнице; рад у међународним стручним
организацијама; рад у националним стручним
организацијама; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава; чланства
у уређивачким одборима часописа, уређивање
монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење
научним пројектима, потпројектима и задацима;
руковођење научним и стручним друштвима;
активности у комисијама и телима Министарства
просвете и телима других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова – по цитату
(без аутоцитата); друге податке за које кандидат сматра да су битни. Доказе: извод из књиге
рођених, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству РС, све у овереној
фотокопији; диплому или решење о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној
фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се
уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; доказе
о изборима у наставно и научно звање, ако је
кандидат био биран у наставно и научно звање
на другој установи; копије импресума, односно
каталога са изложби о објављеним радовима,
сертификате, потврде, уверења и друге исправе
издате од научних, стручних и других надлежних
организација, организатора научних, стручних и
уметничких скупова, организатора пројеката,
научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен
у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у настави; допринос стручној,
академској и широј заједници, друге доказе за
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана
објављивања на адресу: Академија техничких
струковних студија Београд, Катарине Амброзић
3, 11000 Београд. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

1. Доцент за ужу научну област
Грађевински материјали,
технилогија бетона и испитивање
конструкција
на одређено време од пет година

2. Ванредног професора за уже
научне области Геоинформатика и
Геодетски премер
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Општи услови: 1, 2–8. ниво НОКС-а,
докторат из уже научне области за коју се кандидат бира. Кандидати, поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и
других општих аката Универзитета и Факултета.
Уз пријаву доставити биографију са подацима о
досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАНЕ” ГРОЦКА
Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

1. Васпитач

(са VII степеном стручне спреме)
3 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) по прописима који су
утврђивали високо образовање у периоду од
10.09.2005. године до 17.10.2017. године; дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита
за лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
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.

2. Васпитач

(са VI степеном стручне спреме)
8 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: високо образовање на
студијима првог степена (основне академске,
односно струковне и спцијалистичке струковне
студије), студијима у трајању од три године или
вишим образовањем; дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених 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.

3. Сарадник за исхрану –
нутрициониста
УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на
студијама првог степена (основне струковне сту-
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дије или специјалистичке струковне студије),
односно на студијама у трајању до три године
или вишим образовањем здравствене струке –
виши дијететичар – нутрициониста; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да има радно искуство од најмање годину
дана на пословима нутриционисте – дијететичара у предшколским установама или другим установама колективног смештаја деце (домови ученика, домови студената, болнице и сл.).

4. Медицинска сестра – васпитач
12 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: средње образовање,
средња медицинска школа – васпитачки смер,
медицинска сестра – васпитач; дозвола за рад
(лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених 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.

5. Кувар
УСЛОВИ: образовање: средње образовање, трогодишње или четворогодишње, угоститељског
смера, кувар; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има радно искуство.

6. Помоћни кувар
УСЛОВИ: образовање: средње образовање, најмање двогодишње угоститељског смера, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да има радно искуство.

7. Спремачица

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТОЈКОВИЋ“
Умчари, 29.новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

Оглас објављен 25.05.2022. године, у публикацији „Послови”, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

1) Васпитач

2 извршиоца

(са VII степеном стручне спреме)

УСЛОВИ: образовање: основно образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, основне студије у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године).

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми не
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених (фотокопија оверена); уверење о
држављанству оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест месеци; доказ 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 шест месеци; ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику – уверење да је положио испит из српског језика; својеручно потписану изјаву кандидата у којој ће навести где је стекао тражено
радно искуство и у ком периоду (за радно место
сарадник за исхрану – нутрициониста). 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. Сагласно чл. 154 ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.
mpn.gov.rs Потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају Установи, и то у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови”, на адресу установе
поштом или лично од 09-14 часова у Дирекцију
установе, Хајдук Вељка 31, Гроцка.

www.nsz.gov.rs

2) Васпитач

(са VI степеном стручне спреме)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) 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.
ОСТАЛО: Канидати треба да имају и: 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 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 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) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Са или без радног
искуства. 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), 4) 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибављаће пре закључења
уговора о раду. 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену
адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених, фотокопија
оверена; уверење о држављанству, оригинал
или фотокопија оверена, не старије од шест
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
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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 издаје МУП); доказ о оствареном радном искуству – копија радне књижице
или потврда послодавца о оствареном радном
искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) поседовање високог
образовања на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) 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 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) држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. 6)
дозвола за рад педагога (лиценца за педагога).
Са или без радног искуства. 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), 4),
5) 6) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибављаће пре закључења уговора о раду. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког разоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; доказ о положеном стручном испиту – оверена копија, извод из
матичне књиге рођених, фотокопија оверена;
уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест месеци; доказ
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела про-
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тив полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); доказ о оствареном радном искуству – копија радне књижице
или потврда послодавца о оствареном радном
искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Секретар установе
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) поседовање високог
образовања на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) 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 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) држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад, 6)
дозвола за рад секретара (лиценца за секретара) или положен правосудни испит; 7) 1 година
радног искуства на правним пословима у делатности предшколског образовања и васпитања.
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), 4), 5) 6) 7) овог члана саставни
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) овог члана прибављаће пре закључења
уговора о раду. 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену
адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци;
доказ о положеном стручном испиту – оверена
копија, извод из матичне књиге рођених, фотокопија оверена; уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од
шест месеци; доказ да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 издаје МУП);
доказ о оствареном радном искуству – копија

радне књижице или потврда послодавца о оствареном радном искуству. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

Сервирка
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) II степен стручне спреме или
средње образовање куварске струке; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; 3) 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 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) држављанство Републике Србије.
Са или без радног искуства. 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), 4)
овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибављаће пре закључења уговора о раду. 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из матичне
књиге рођених, фотокопија оверена; уверење о
држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест 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 (уверење издаје МУП); доказ о оствареном радном искуству – копија радне књижице
или потврда послодавца о оствареном радном
искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Спремачица
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) поседовање основног образовања; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) 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 мало-
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летног 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) држављанство
Републике Србије; са или без радног искуства.
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), 4) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) овог члана прибављаће пре закључења уговора о раду. 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену
адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених, фотокопија
оверена; уверење о држављанству, оригинал
или фотокопија оверена, не старије од шест
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 (уверење издаје МУП); доказ о оствареном радном искуству – копија радне књижице
или потврда послодавца о оствареном радном
искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

Васпитач

дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Са или
без радног искуства. 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), 4) 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибављаће пре
закључења уговора о раду. 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. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете науке
и технолошког разоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају Предшколској установи на наведену
адресу поштом. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручно спреми, не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених, фотокопија
оверена; уверење о држављанству, оригинал
или фотокопија оверена, не старије од шест
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 (уверење издаје МУП); доказ о оствареном радном искуству – копија радне књижице
или потврда послодавца о оствареном радном
искуству. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

дисертације; биографију; списак радова и саме
радове.

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

УСЛОВИ: доктор наука – технолошко инжењерство – Хемијско инжењерство, ужа научна
област Електрохемија.

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-800

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

Асистент за ужу научну област
Електронско пословање

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, основне студије у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године), на студијама првог
степена (основне академске односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; 3) 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 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

Асистент за ужу научну област
Управљење производњом и услугама

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

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: асистента – студент докторских студија или
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом
најмање 8, и који показује смисао за наставни
рад. Заинтересовани кандидати су дужни да уз
пријаву приложе: Диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
или о стеченом академском називу магистра;
потврду о уписаним докторским студијама; за
студенте са завршеним магистрарским студијама – потврду о прихваћеној теми докторске

НАПОМЕНА: сви прилози, достављају се архиви Факултета, поред папирне и у електронској
форми. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4

Редовни професор за ужу научну
област Социологија

на Катедри за опште техничке науке
УСЛОВИ: доктор социолошких наука, област
Социологија.

Ванредни професор за ужу научну
област Металургија

на Катедри за металуршко инжењерство
УСЛОВИ: доктор техничких наука, област Металургија или доктор наука Металуршко инжењерство.

Доцент за ужу научну област
Хемијско инжењерство

на Катедри за органску хемијску
технологију
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија или доктор наука – технолошко инжењерство – Хемијско
инжењерство.

Доцент за ужу научну област
Електрохемија

на Катедри за физичку хемију и
електрохемију

Доцент за ужу научну област
Биохемијско инжењерство и
биотехнологију

на Катедри за биохемијско инжењерство
и биотехнологију
УСЛОВИ: доктор наука – технолошко инжењерство – Биотехнологија
ОСТАЛО: остали услови конкурса утврђени су
Законом о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и
истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
се подносе у писаној форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште
послове – пријава на конкурс, Београд, Карнегијева бр. 4, (Архива, канцеларија 8) и у електронској форми на e-mail адресу: kadrovskasl@
tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и доказе о
испуњености услова: опширна биографија са
освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој
стручној спреми, списак научних радова са радовима, и све остало релевантно за конкурс. Рок за

08.06.2022. | Број 990 |

29

Наука и образовање

подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Одлука о избору
донеће се у року од 6 месеци од дана истека за
подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну
област Психологија, предмет
Развојна психологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану
Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http: //bg.ac.rs/sr/
univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област
Јапанологија, предмет Јапанска
култура и књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је
сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8 (осам) и који
показује смисао за наставни рад или магистар
наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали
услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решење
о признавању стране високошколске исправе
о одговарајућој стручној спреми, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених
и уверење о држављанству на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област
Практично богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – докторат богословских наука из уже научне области
за коју се конкурс расписује, као и претходно
завршене основне и магистарске студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из уже научне области за коју
се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Остали услови су предвиђени
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и
осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак научних и
стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и благослов
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надлежног епископа, као и друга документација,
подносе се на адресу: Универзитет у Београду,
Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”

11030 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/254-1977

Дефектолог наставник
у посебним условима

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа,
сагласно чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 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 и давање мита,
за кривична дела из групе дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности иу 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; дефектолог наставник
у посебним условима. Услов у погледу одговарајућег образовања: високо образовање на студијама другог степена (студије другог степена из
научне области, односно из стручен области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагогшких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена који 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 а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени
гласник РС – Просветни гласник” број 17/2018) и
Правилником о организацији и систематизацији
послова у Основној школи „Милоје Павловић” и
то: професор, односно дипломирани дефектолог
за рад са децом ментално ометеном у развоју,
дипломирани дефектолог – олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју и дипломирани
дефектолог – мастер који је на основним академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа
са тешкоћама у менталном развоју. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања. Кандидати су дужни
да уз пријаву за конкурс приложе: биографија
кандидата попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена копија
дипломе основних и мастер студија), доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат од стране МУП-а РС
– не старији од 30 дана); уверење о држављанству Републике Србије (да издати документ није
старији од шест месеци), доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује

образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда или други документ којим
се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске
установе), оригинал или оверена копија извода
из матичне књиге рођених са холограмом (да
издати документ није старији од шест месеци)
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ
о стручном усавршавању (факултативно). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. По завршетку
конкурса примљена документација се не враћа
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који уђу у
ужи круг биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака – о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на
контакт адресе и/или телефоне које су навели у
својим пријавама. Након обављене психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и обавља разговор са кандидатима, а о
датуму обављања разговора, кандидати ће бити
обавештени на број телефона који напишу на
пријави. Послодавац задржава право провере
достављених докумената пре потписивања уговора. Пријаве се подносе секретаријату школе
лично или путем препоручене пошиљке на горе
наведену адресу, са напоменом „Пријава на конкурс – не отварати”.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ, БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник француског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у Гимназији; обавезно
знање енглеског језика (конверзацијски ниво).
Уз пријаву приложити: биографију, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у складу са
наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве
на конкурс слати на имејл адресу: ffice@koledzbeograd.edu.rs

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ, БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад; да лице није осуђивано
правнсонажном 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
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лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. уз
пријаву приложити: биографију; увререње о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе; уверење о
неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у складу са наведеним неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија
– Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250
Железник, Београд

ОШ „НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/3017-491

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте школе и подручја
рада, педагога или психолога, односно лице које
је стекло одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, на студијама 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 или области педагошких наука или
на основним студијама у трајању од најмање 4
године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године, да поседује
дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача
и стручног сарадника, да има обуку и положен
испит 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), да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем се
изводи образовно-васпитни рад, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 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, да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) ако га поседује, као и
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања ако
је кандидат претходно обављао дужност директора установе. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образоБесплатна публикација о запошљавању

вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горе наведених услова, има
одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 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 3 године или више образовање за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање 10 година рада
на пословима васпитања и образовања у установи после стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе доказ о држављанству (уверење о држављанству или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању не старију од 6 месеци, доказ о знању
српског језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику), оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту за наставника, педагога или психолога не старију од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија уверења
надлежног органа МУП-а Републике Србије да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 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
– не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију извештаја просветног саветника
о резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата ако га поседује, потврду о радном
стажу у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања не старију
од 6 месеци, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе) – оверену фотокопију не старију од 6 месеци, оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује) – не старију од 6 месеци,
преглед кратања у служби са биографским подацима са предлогом плана рада директора школа,
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци). 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 конкурном поступку у складу са Законом о заштити података о личности. Пријаве на
Конкурс за избор директора са потребним доказима о испуњењу подносе се лично или препорученом пошиљком на наведену адресу уз напомену „Конкурс за избор директора школе”.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Предавач за ужу научну област
Информатика и рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови су утврђени Законом о високом образовању Републике Србије, Минималних услова за избор у звање наставника на
академији струковних студија и високим школама струковних студија, Статутом Академије
струковних студија Београд, Правилником о
начину и поступку избора и заснивања радног
односа и ангажовања наставника и сарадника у
Академији струковних студија Београд и Правилником о организацији и систематизацији послова запослених у Академији струковних студија
Београд у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс подноси се радна биографија са библиографијом објављених радова, извода из
књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако
је кандидат ступањем у брак променио личне
податке), уверење о држављанству РС, оверена копија дипломе или решења о нострификацији дипломе стечене у иностранству као и све
дипломе претходно завршених степена студија
високог образовања (ако кандидату до тренутка
подношења пријаве није издата диплома, подноси се оверена фотокопија уверења о завршетку студија, осим за нострификацију дипломе), доказ о неосуђиваности за кривична дела
утврђена Законом и Статутом Академије, избори у наставно и научно звање ако је кандидат
био биран у наставно и научно звање на другој установи, копије импресума о објављеним
радовима или саме радове (списак радова доставља се и у дигиталном облику – ЦД или УСБ
диск), сертификате, потврде, уверења и друге
исправе издате од научних, стручних и других
надлежних организација, организатора научних
и стручних скупова, организатора пројеката,
научних и стручних часописа, високошколских
установа за сваки податак наведен у пријави
који се односи на научноистраживачки, стручни
и професионални допринос, допринос у настави,
допринос стручној, академској и широј заједници, друге доказе за које учесник конкурса сматра да су битни и доказе о испуњености мимималних услова за избор у звање наставника на
академијама струковних студија и високим школама струковних студија. За комплетност документације коју подноси на конкурс одговоран је
учесник конкурса. По истеку рока за подношење
пријаве на конкурс није дозвољено допуњавање
конкурсне документације од стране кандидата.
Документацију у оригиналу или овереном препису и не старију од 6 месеци доставити на
наведену адресу.

ОШ „20. ОКТОБАР”

11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138
тел. 011/615-60-59

Наставник технике
и технологије
УСЛОВИ: чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да у
радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће образовање, има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, 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, има држављанство Републике
Србије, зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
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рад са ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду, а докази о испуњености осталих услова саставни су део пријаве на конкурс.
Доказ о познавању српског језика достављају
само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, да
има одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 140 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 4 године према прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни
формулар кандидати достављају оригинал или
оверену фотокопију дипломе (диплома) о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
уколико образовање није стечено на српском
језику. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор посебним решењем.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 закона у
року од 8 дана од истека рока за пријем пријава.
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 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. 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 установе доноси решење о
избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана
од достављања образложене листе. Кандидат
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу органу управљања
у року од 8 дана од дана достављања решења.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве на конкурс доставити лично
или поштом на наведену адресу.

ПУ „ДЕЧЈИ ДАНИ”
11000 Београд
Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Сервирка

на одређено време
до 12 месеци

Помоћни кувар

на одређено време
до 12 месеци
УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме.
Заинтересовани кандидати да се јаве на наведени број телефона а на заказан разговор да
понесу радну биографију. Рок за пријављивање
30.06.2022. год.
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подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Београд, Славољуба Вуксановића 22

Стручни сарадник – педагог

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије I степена); дозвола за рад
(лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу). Услови: одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије I степена); дозвола
за рад (лиценца / обавеза полагања испита за
лиценцу). Кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела проив
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;
4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно васпитни рад (српски језик). 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, 4 и 5 наведеног члана, саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2
наведеног члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају гоер наведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија
оверена; уверење полицијске управе, не старије
од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног
лица или родоскрнуће, за 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 заштичених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање. Ако се доставља
фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, дозвола за рад (лиценца). Кандидат треба да испуњава и услове прописане чл.
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног лица
или родоскрнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад (српски језик).
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, 4 и 5 наведеног члана, саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 наведеног члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија
оверена; уверење полицијске управе, не старије
од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног лица
или родоскрнуће, за 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
заштичених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
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струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, дозвола за рад (лиценца). Кандидат треба да испуњава и услове прописане чл.
139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног лица
или родоскрнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад (српски језик).
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, 4 и 5 наведеног члана, саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 наведеног члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија
оверена; уверење полицијске управе, не старије
од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног лица
или родоскрнуће, за 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
заштичених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање. Ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: 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 или
средње образовање; дозвола за рад (лиценца).
Кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1)
Бесплатна публикација о запошљавању

да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног лица
или родоскрнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад (српски језик).
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, 4 и 5 наведеног члана, саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 наведеног члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству не
старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за 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 заштичених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање. Ако се доставља
фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Сервирка
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе.
Кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о
основама система образовања и васпитања: 1)
да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостаљање малолетног лица
или родоскрнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно васпитни рад (српски језик).
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, 4 и 5 наведеног члана, саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2 наведеног члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидати који су изабрани
у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству не
старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; уверење полицијске управе, не
старије од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостаљање малолетног лица или родоскрнуће, за 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 заштичених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање. Ако се доставља
фотокопија уверења, мора бити оверена. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Спемачица
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат треба
да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст.
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостаљање малолетног лица или родоскрнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела проив
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;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад (српски језик). 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, 4 и 5 наведеног члана, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 наведеног члана прибавља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
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кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Сви остали докази саставни су део пријаве
на конкурс. Кандидати који су изабрани у ужи
избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на горе
наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе (сведочанства) о одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; уверење
полицијске управе, не старије од шест месеци,
да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостаљање малолетног лица или родоскрнуће,
за 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 заштичених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање.
Ако се доставља фотокопија уверења, мора бити
оверена. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

БОР
ОМШ „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/459-068

Наставник клавира
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то:
1) да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
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.

Наставник солфеђа

на одређено време, до повратка
одсутног запосленог са функције
директора школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за
пријем у радни однос прописане чл. 139 Зако-
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на о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то:
1) да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
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.

Клавирштимер

са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајућу
стручну спрему средње образовање и положен
испит за клавирштимера, као и да испуњава
остале услове за пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/2021).
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
испуњености услова из тачака, 4 и 5. подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова из тачке 2. пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред
краће биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије): диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати. Пријаве на конкурс достављају
се у затвореној коверти, лично или путем поште
на адресу: ОМШ „Миодраг Васиљевић” Бор,
19210 Бор, Моше Пијаде 1, са назнаком „Пријава
на конкурс” сваког радног дана од 8 до 14 часова. Рок за пријављивање по конкурсу је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе на број телефона: 030/459-068.

Ч АЧ А К
ГИМНАЗИЈА У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Жупана Страцимира 1

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат може да буде примљен у радни однос под условима: 1) да има одговарајуће
високо образовање, стечено: а) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном

пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик – образовно-васпитни рад се остварује на српском
језику; 3. Докази о испуњености услова из тачке
3. овог конкурса под 1) и 3)–5) саставни су део
пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
4. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а документацију из тачке 4. овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи најкасније у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
који буде изабран у ужи избор, у року од осам
дана упућује се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. 6. Решење о избору кандидата донеће директор школе, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу школе или
предати лично. Због достављања обавештења,
одлука и позива за разговор неопходно је да
кандидат у пријави наведе тачне контакт податке. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 032/322-397.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање доцент за
научну област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа
научна област Рачунарска техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст број III-01-270 од 30.03.2021.
године, измене и допуне бр. III-01-515/4 од
24.06.2021. године и измене и допуне бр. III-01866/28 од 28. 10. 2021. године) и Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број
III-01-01-316 од 13.04.2022. године). Пријава на
конкурс садржи име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној
спреми, као и оверене фотокопије диплома о
претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закон, 11/21 –
аутентично тумачење и 67/21) и члана 135 став
1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Обавеза
кандидата, учесника конкурса, да документа која
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прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних и изборних елемената, доставља у електронском облику, према Упутству
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs – Избори у звања – Документи за заснивање радног односа и стицање звања наставника), које је саставни део Правилника о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу.
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких
наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз
пријаву на конкурс се не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АРСЕНИЈЕ ЛОМА”

32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/5741-214

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони,
10/19, 6/2020 и 129/21): 1. да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено: на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије или 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; 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 на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад (лиценцу),
наставника, педагога или психолога; 7. да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 8. да има положен
испит – лиценцу за директора школе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора школе
положи у року од две године од дана ступања
на дужност).
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; извод из матичне књиге рођених; очитану личну карту; уверење о
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држављанству Републике Србије (не старије од
6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту – дозволи за рад; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци); потврду о
радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања; уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности (не старије од
1 месеца); уверење из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не старије од 1 месеца); оригинал потврде или оверена фотокопија потврде
Повереника за заштиту родне равноправности
да није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно понашање (оригинал не старији од 6
месеци); доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за директора (уколико кандидат поседује такав
документ, а ако не дужан је да положи испит
за директора у року од две године од дана
ступања на дужност) и биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Подаци који се
прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкретном поступку,
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, број 87/18) и Правилником о заштити података о личности школе. Рок
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне (не садрже сву потребну документацију) и неблаговремене пријаве (поднете након
истека рока) неће бити разматране. Кандидат је
дужан да приложи читко попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и са потребном
документацијом достави на адресу: ОШ „Арсеније Лома” Рудник, улица Војводе Арсеније Ломе
број 1, 32313 Рудник лично или поштом, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Лице
које је учесник конкурса може добити додатне
информације код секретара школе на телефон
032/5741 214. Одлуку о избору директора Школе
доноси министар просвете, науке и технолошког
развоја, у року од 30 дана од дана пријема документације.

ЈАГОДИНА
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/613-719

Стручни сарадник библиотекар

на одређено време преко 60 дана,
односно до повратка запосленог са
функције вршиоца дужности директора
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то да имају
високи образовање у складу са чланом 2. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”
бр. 11/2012-1, 15/2013-9, 2/2016-1, 10/2016-275,
11/2016-552, 2/2017-1, 3/2017-12, 13/2018-62,
11/2019-206, 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22,
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1) стечено једно
од звања прописаних Правилником, лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани мастер треба да имају завршене
основне академске студије из научне, односно

стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, да
није осуђиван, да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик.
ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву (пријавни формулар) потребно је да кандидат поднесе и следеће
доказе: 1. доказ о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању),
кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу 2. потврду/уверење (оверену фотокопију) високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеном стручом
испиту (оверена фотокопија); 3. потврду да није
осуђиван (издаје СУП) правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена базусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. уверење о држављанству Републике Србије
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци);
5. доказ о познавању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
кандидат доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику). Уз
пријаву на конкурс приложити и 6. радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење) подноси се пре закључења
уговора о раду, а након извршеног избора кандидата. Кандидати који испуњавају услове и уђу
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. Са
кандидатима 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 обавиће разговор. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у
року од осам дана од дана достављања образложене листе од стране конкурсне комисије.
Пријаве слати на горе наведену адресу школе
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос
на одређено време – за радно место стручног
сарадника – библиотекара”. Рок за пријаву: 8
дана од дана објаве конкурса.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223805

Наставник у звање доцент за научну
област Педагошке и андрагошке
науке, за ужу научну област
Педагогија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука – педагошке науке и остали услови прописани чланом
74. и 75. Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон,
73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аут.
тумачење, 67/21 – др. закон и 67/21), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
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у Крагујевцу, пречишћен текст, број III-01270 од 30.3.2021. године и његовим изменама
и допунама, Правилником о критеријумима за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, пречишћен текст, број III-01-316 од
13.4.2022. године (оба правилника доступна су
на сајту Универзитета у Крагујевцу https://www.
kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Универзитетски прописи, избори у звање наставника), као
и непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс
у папирној форми доставити: оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној
спреми и завршеним претходним степенима студија, оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци), биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ надлежног
органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став
4 Закона о високом образовању. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе у електронском облику, на начин утврђен Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање,
које је саставни део Правилника о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу,
број III-01-270 од 30.3.2021. године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13
тел. 064/491-5138

Наставник разредне наставе у
посебним условима у нижим
одељењима

специјалном комбинованом одељењу
од два разреда (III-IV) на српском
наставном језику у основној школи
„Јован Јовановић Змај” – издвојено
одељење у Банатском Аранђелову
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/2020
и 129/21), и то: 1. да има одговарајуће високо
образовање прописано члановима: 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
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; лице из подтачке
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, а
све у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
уосновној 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.
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да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 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 дискриминаторско понашање,
4. да има држављанство Републике Србије, 5. да
зна српски језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
ОСТАЛО: уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства
просвете), доставити писану биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи
са подацима о положеним испитима, оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије (не старију од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, извод
из казнене евиденције надлежне полицијске
управе (не старију од шест месеци), уверење о
неосуђиваности (оригинал или оверена копија,
не старија од шест месеци) очитану личну карту,
доказ о знању српског језика на коме се изводи
образовно – васпитни рад доставља само онај
кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику, а доказ о томе треба
да буде издат од стране високо – школске установе надлежне за издавање таквих докумената,
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат који
је изабран по конкурсу пре закључења уговора
о раду. Подаци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” број 87/2018). Кандидати подносе
пријаве у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Комисија
коју именује директора Школе и која утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана се упућују на психолошку процену способности, способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе, и обавља разговор са кандидатима са
листе, сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и доставља је директору у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор школе доноси решење о избору
кандидата по конкурсу у року од осам дана од
дана достављања образложене листе кандидата од стране Комисије. Пријаве на конкурс са
документима којима се доказује испуњеност
услова конкурса доставити на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Краља Петра
I Карађорђевића 13, 23330 Нови Кнежевац, са
назнаком „За конкурс” лично или поштом препоручено, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
тел. 064/4915-138.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 Кањижа, Широка 70

Наставник предметне наставе
немачког језика

са 22,22% норме, на одређено време
ради замене привремено одсутне преко
60 дана, до њеног повратка а најкасније
до 31. августа 2022. године
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; професор
немачког језика и књижевности; професор
енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет, односно профил
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер, морају да имају претходно завршене
основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик. Поред
наведених кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
2) 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;
3) има држављанство Републике Србије; 4) зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад у Школи; 5) не постоји дискриминаторно понашање на страни кандидата,
утврђено у складу са законом. Уз пропратно писмо, односно пријаву за конкурс кандидат треба
да приложи: 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, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), биографију, доказ о знању мађарског језика и српског језика (да је кандидат стекао средње, више
или високо образовање на мађарском језику и
српском језику или да је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе), доказ о неосуђиваности, оригинал, не
старији од 6 месеци. 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 уговора о раду.
ОСТАЛО: пријаве на конкурс слати на попуњеном формулару Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc) на адресу школе: ПТСЦ
„Беседеш Јожеф” Кањижа Широка 70. 24420
Кањижа. Рок за подношење пријаве 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање.
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ОШ „НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82
тел. 024/861-516

Наставник предметне наставе –
наставник физичког васпитања

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”

23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/362-04
e-mail: osvasastajic@gmail.com

Директор

са 50% радног времена

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу
са чл. 8 тачка 2 Правилника о организацији и
ситематизацији послова у ОШ „Новак Радонић”
у Молу – високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије; 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); као и да испуњавају услове
прописане чл. 139 Закона и чл. 3 став 1 тачка
12 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). 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 (оверена фотокопија дипломе завршене школе не
старија 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); уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а; 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
(у овереној фотокопији не старијој 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 (у овереној фотокопији не старијој од 6 месеци). Доказ (уверење/потврда) прибављен од Повереника за
заштиту равноправности да за кандидата није
у складу са законом утврђено дикриминаторно понашање (не старији од 6 месеци). Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидати достављају пре закључења уговора о раду. Доказ прибављен од Повереника за
заштиту равноправности да за кандидата није
у складу са законом утврђено дикриминаторно 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. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању наведених услова донети лично или слати
поштом на адресу: ОШ „Новак Радонић” Мол,
Маршала Тита 82, 24435 Мол. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара
ОШ „Новак Радонић” Мол и преко телефона
024/861-516.

УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ставовима 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21; у даљем тексту:
Закон) – чл. 122 ст. 2 Закона, а које има одговарајуће образовање за наставника, педагога и
психолога основне школе из члана 140 ставова 1
и 2 Закона, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог (чл. 122 ст. 5 Закона), а
изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставника основне школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (члан 122 став 6 Закона). Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020
и 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), у
даљем тексту: Правилник, прописани су степен и
врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Доказивање постојања
услова: 1. да има образовање из чл. 139 ст. 1
и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона – доказује се подношењем оверене фотокопије дипломе, односно
уверења о стеченом високом образовању у степену и врсти из Правилника. Лица која су образовање стекла у некој од република СФРЈ до 27.
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна
2006. године или у Републици Српској, а врста
образовања не одговара врсти образовања
која је прописана чл. 140 Закона или су образовање стекли у систему војног школства или у
иностранству, као доказ о испуњености услова у
погледу стеченог образовања, достављају оверену фотокопију решења министарства надлежног
за послове образовања (чл. 143 Закона); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима из чл. 139
ст. 1 тач. 2) Закона – доказује се подношењем
оригинала или оверене фотокопије лекарског
уверења надлежне службе медицине рада пре
закључења уговора о раду, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из чл. 139 ст. 1
тач. 3) Закона, да није против кандидата покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора. – доказује се
подношењем оригинала или оверене фотокопије уверења надлежне службе Министарства
унутрашњих послова и надлежног Основног суда

Бесплатна публикација о запошљавању

(не старије од шест месеци), 4. да је држављанин Републике Србије из чл. 139 ст. 1 тач. 4)
Закона – доказује се подношењем оригинала или
оверене фотокопије (не старије од шест месеци),
5. да зна српски језик као језик на којем остварује образовно-васпитни рад из члана 139 став
1 тачка 5) Закона – лица која су одговарајуће
образовање стекла на српском језику подносе
доказ као за тачку 1., а уколико одговарајуће
високо образовање није стечено на српском
језику доставља се оверена фото-копија потврде/уверења да је лице стекло средње, више или
високо образовање на српском језику или је
положило испит из језика по програму одговарајуће високошколске установе (члан 141 став
7 Закона); 6. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника из чл. 122 ст.
5 Закона – доказује се подношењем оригинала
или оверене фотокопије дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има
обуку и положен испит за директора установе из
чл. 122 ст. 5 Закона – доказује се подношењем
оверене фотокопије уверења о положеној обуци
и испиту за директора (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност (чл. 122 ст. 9 Закона), а директору
који не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје
дужност директора (члан 122 став 10 Закона);
8. да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања из чл. 122
ст. 5 Закона – доказује се подношењем потврде/
уверења или овереном фотокопијом истих издатим од стране послодаваца код којих је обављао
напред наведене послове, 9. осим напред наведене документације на конкурс уз пријаву кандидат доставља и Извод из матичне књиге
рођених (не старији од шест месеци), односно
његову оверену фотокопију за кандидате који
су променили презиме односно име после издавања дипломе. Осим утврђивања испуњености
услова за избор директора, Комисија цени и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) – чл. 123 ст. 14 Закона – те уколико је у раду
кандидата таквог надзора било, кандидат треба
да достави и извештај, односно оверену фотокопију извештаја просветног саветника. Уколико
се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
– чл. 123 ст. 15 Закона.
ОСТАЛО: конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у недељном листу Националне
службе за запошљавање „Послови”. Кандидати
уз пријаву својеручно потписану достављају:
преглед кретања у служби, биографске податке и податке о стручним и организационим способностима и конкурсну документацију наведену
овим конкурсом путем поште на адресу Основна школа „Васа Стајић”, Светог Саве 101, 23305
Мокрин или лично на напред наведену адресу са
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Неблаговремена пријава је пријава која је поднета након истека рока на који је конкурс објављен. Непотпуна
пријава је она пријава која не садржи тражену
конкурсну документацију. Конкурсна документација се не враћа. Лице надлежно за контакт са
кандидатима је координатор комисије секретар
установе путем броја телефона 0230/362-048.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034 306-500

Сарадник у настави, за научну
област Правне науке – кривичноправну ужу научну област
на одређено време од једне године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Студент мастер академских или специјалистичких студија из научне области за коју
се бира, који је студије првог степена завршио
са укупном просечном оценом најмање осам, на
период од једне године, са условима из члана
83. Закона о високом образовању и члана 117.
и 127. Статута Правног факултета у Крагујевцу.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова као и доказе из члана 72. став 4. Закона
о високом образовању, слати на адресу: Правни
факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована
Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса”.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола, Авенија краља Петра Првог 10/а
тел. 034/6811-489
e-mail: vrtictopola@mts.rs

Конкурс објављен у публикацији „Послови” бр.
984-985 од 27.04.2022. године, исправља се у
делу који се односи на број извршилаца, за радно место медицинска сестра – васпитач – на
одређено време ради замене одсутне запослене
дуже од 60 дана до повратка одсутне запослене, тако што уместо 2 извршиоца, треба да стоји
1 извршилац. Услед непредвиђених околности
дошло је до повратка једне одсутне запослене
на рад и тиме се смањила потреба послодавца
за бројем извршилаца. У осталим деловима, конкурс остаје непромењен.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34220 Лапово, Косовских јунака 10
тел. 034/6101-050

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139
и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон 6/20. 129/21):
1) да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 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
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има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
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 кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника;
7) да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
обуку и положен испит за директора установе.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора Школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године, или више
образовање за наставника основне школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
3. оригинал или оверену фотокопију потврде
о радном стажу, најмање осам година рада у
области образовања (не старију од 6 месеци); 4.
фотокопију личне карте, односно биометријски
очитане личне карте; 5. оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак (не
старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци);
7. оригинал или оверену фотокопију уверења
привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредне преступе, да се против истог не води
поступак из надлежности тога суда и да му није
изречена правноснажна судска мера забране
обављања делатности по Закону о привредним
преступима; 8. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); 9. оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом; 10. доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функцију директора
школе и доказ о резултату стручно педагошког
надзора школе и оцену спољашњег вредновања
– фотокопија; 11. оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицицма (не старије од 6 месеци); 12. оверену
фотокопију лиценце за директора установе (ако

је кандидат поседује); 13. пријаву на конкурс
на пријавном формулару који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 14. радну биографију
са личним подацима, која садржи Оквирни план
рада за време мандата; Доказ о знању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни
рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га
положи у року од 2 године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс
за избор директора и потребном документацијом
доставља на адресу школе: Косовских јунака 10,
34220 Лапово, у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”, лично или
путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање,
као ни фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа. Достављена документација се не враћа. Министар у року од 30
дана од дана пријема документације коју му је
доставио Школски одбор врши избор директора и доноси решење о његовом именовању, о
чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Подаци који се прикупљају од
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, број 87/18). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова
преко телефона 034/6101-050.

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

Наставник у звање доцент за научну
област Филолошке науке, ужа
научна област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време
од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у друштвено-хуманистичком пољу – Филолошке науке. За
избор у звање доцент: доктор наука из научне
области за коју се кандидат бира са најмањом
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија),
односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи и има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама.

Наставник у звање ванредни
професор за уметничку област
Музичка уметност, ужа теоријскоуметничка област Музичка теорија
са 50% радног времена, на одређено
време од пет година

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за уметничку
област Музичка уметност, ужа
уметничка област Композиција
са 50% радног времена,
на одређено време од пет година
или на неодређено време

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу
уметности – Музичка уметност. За избор у
звање ванредни професор: доктор или магистар
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из одговарајуће уже уметничке области са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима
студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи
и више уметничких остварења у уметничкој
области или високо образовање мастер академских студија и уметничка дела која представљају самосталан допринос уметности. За избор
у звање редовни професор: Доктор или магистар из одговарајуће уже уметничке области са
најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи
и већи број признатих уметничких остварења
значајних за развој уметности, или високо образовање мастер академских студија и изузетна
уметничка дела која су значајно утицала на развој културе и уметности.

http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне
податке, технички, одговарајуће прикрије. Сва
документација и радови достављају се Служби
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса.

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. 2. 2021. године – www.kg.ac.rs) са изменама
и допунама (бр. II-133/4 од 26. 2. 2021 и II-01391/4 од 12.5.2022), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691/1 од
2. 3. 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. 3.
2021. године – пречишћен текст) са изменама
и допунама (бр. III-01-515/4 од 24. 6. 2021. и
III-01-866/28 од 28. 10. 2021), Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника
Универзитета у Крагујевцу – пречишћен текст
(бр. III-01-316 од 13.4.2022.год), Правилником
о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу – пречишћен
текст (бр. III-01-317 од 13.4.2022. године) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа која је потребно доставити
на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије
диплома свих нивоа студија (са наведеном просечном оценом); извод из матичне књиге рођених (оверена копија); уверење о држављанству
(оверена копија); фотокопија личне карте и
очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72
став 4 Закона о високом образовању (оригинал
или оверена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на
високошколској установи; за кандидате који се
први пут бирају у звање наставника и заснивају
радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно
предавање. Фотокопије докумената морају бити
оверене у једном примерку. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се неуредном и неће се
узети у разматрање. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску – ЦД-у) у 3 примерка, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање које је саставни
део Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу (доступно на:

1) Сарадник у звање асистент
са докторатом, за научну област
Економске науке, ужа научна област
Пословна економија

Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

на одређено време од 3 године

2) Сарадник у звање сарадник у
настави или асистент за научну
област Економске науке, ужа
научна област Општа економија и
привредни развој

на одређено време од 1 године или на
одређено време од 3 године
УСЛОВИ: општи предуслов: кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног
органа (полицијске управе) да нису осуђивани
за кривична дела прописана наведеним прописима. Услови: под 1. Научни назив доктора наука из научне области Економске науке: доктор
наука – економске науке. Под 2. Сарадник у
настави: студент мастер академских студија из
научне области Економске науке, са претходно стеченим звањем дипломирани економиста,
који је студије првог степена студија завршио са
просечном оценом најмање 8 (осам). Асистент:
студент докторских академских студија из научне области Економске науке, са претходно стеченим звањем мастер економиста, који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује
смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о
организацији и систематизацији послова на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу,
Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на оглас потребно је
доставити и: биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; Оверене фотокопије диплома или уверења којима се
потврђује стручна спрема; Уверење Полицијске
управе да кандидат није осуђиван за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; Уверење Суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености услова
конкурса, кандидати су обавезни да доставе и
у електронској форми (на компакт диску-ЦД).
Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком „За конкурс”, доставити
на адресу: Економски факултет Универзитета у
Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент за
научну област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, за ужу
научну област Електротехника и
рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни
назив доктора наука из научне области за коју
се наставник бира. Општи предуслов: Кандидат
мора да испуњава општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4
Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу,
Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим
научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити: диплому или уверење
о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно завршеним степенима студија у оригиналу
или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију;
доказ о педагошком искуству са навођењем
послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког
рада ако кандидат има педагошког искуства;
списак стручних и научних радова, као и саме
радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у оригиналу или овереној копији; друге доказе којима се
доказује испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир. Сву документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми
на компакт диску – ЦД-у у складу са Упутством
за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука,
34000 Крагујевац, Ул. Сестре Јањић бр. 6, са
назнаком радног места, научне области и уже
научне области за коју се конкурише. Конкурс
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” и на интернет страници
Факултета инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

Оглас објављен 01.06.2022. године, у публикацији „Послови” (број 989) поништава се у
целости.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”

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

Оглас објављен 01.06.2022. године, у публикацији „Послови” (број 989) поништава се у целости, за радна места: сарадник – медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту и негу
– 1 извршилац; самостални правни сарадник – 1
извршилац и спремачица – 1 извршилац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ”

34000 Крагујевац, Лазе Маринковића 54
тел. 034/300-750

Наставник физичког
и здравственог васпитања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон 10/2019, 6/2020 и
129/21) и то: да има одговарајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019,
6/2020 и 129/21), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС” – Просветни гласник бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/19 и 19/20); 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 родоскрвнављење, за 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 кога 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: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи и то:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, односно уверења – ако
диплома није издата; уверење да није осуђиван
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и вспитања, не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија) – кандидат прибавља у
надлежној Полицијској управи МУП-а; уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); извод из матичне
књиге рођених (оверена фотокопија или оригинал); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на
конкурс се подносе у затвореним ковертама са
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назнаком „За конкурс” поштом на адресу Основна школа „Станислав Сремчевић” Лазе Маринковића број 54, 34000 Крагујевац или се непосредно предају секретару школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
сваког радног дана у времену од 9 до 13 часова
и/или преко телефона 034/300-750.

К РА Љ Е В О
ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”

36000 Краљево, Доситејева 136
тел./факс: 036/381-131

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” број
75/2014), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – други закон,
10/2019, 6/2020, 129/2021) и чл. 37, 40–42 Правилника о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Јово Курсула” Краљево бр.
02-141/2 од 23.03.2018 и Изменама и допунама
дел. Бр. 02-126 од 01.03.2019 и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140
став 1 тачка 1) подтачка (2) и тачке 2) чл. 142 ст.
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
– други закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021). Степен и врста образовања морају бити у складу
са чл. 3 тачка 13.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);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја 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 Република Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик); 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 (сходно
чл. 142 став 1 Закона). 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
чл. 142 ст. 1 овог Закона. 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 пријаву кандидат доставља:
доказ о стеченом одговарајућем образовању –
оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије
и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит – испит за лиценцу; извод из

матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци – оригинал или оверена копија); извод
из казнене евиденције, прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе (не старије од 30 дана); доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик, у обавези су
да доставе само они кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се
потврдом одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
само изабрани кандидат по окончању конкурса а
пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања
огласа.у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”, поштом на адресу ОШ
„Јово Курсула” Краљево, 36000 Краљево, или
лично радним данима од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом неће се
разматрати. У поступку избора кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова из
чл. 139 Закона (врши ужи избор), кандидата које
упућује на психолошку процену кандидата коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем, обавља разговор
са кандидатима са листе, сачињава образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове и
доставља је директору у року од осам дана од
обављеног разговора. Директор установе доноси
решење о избору кандидата по конкурсу у року
од осам дана од дана достављања образложене
листе.

КРУШЕВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА”

37265 Бачина, Маршала Тита бб.
тел. 037/794-416

Наставник физичког васпитања

на одређено време, са 75% радног
времена, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутног запосленог са функције
директора
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла наставника физичког васпитања може бити
примљен кандидат који мора да поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139,
140 и 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са
Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су
утврђивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Степен и врста образовања морају бити
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16 и 3/17, 13/18, 11/19, 2/20,
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова.
Наставник који је у току студија положио испит
из педагогије или психологије или положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
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тра се да има образовање из чл. 142 ст. 1. овог
Закона; уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља
школи. Уз захтев кандидат доставља: диплому
о завршеном образовању са исправом којом се
доказује да је кандидат стекао образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима
из педагогије или психологије или доказ да је
кандидат положио стручни испит, односно испит
за лиценцу (оригинал или оверена копија); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1. тач.
3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (оригинал или оверена копија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија); доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику). Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања огласа. у
публикацији „Послови”, лично или поштом на
адресу: ОШ „Свети Сава” Бачина, 37265 Бачина,
Маршала Тита бб. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Школа
нема обавезу враћања конкурсне документације
кандидатима. За додатне информације обратити
се секреатријату школе на телефон 037/794-416.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЋОСИЋ“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Кординатор финансијских послова
на одређено време,
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. стручна спрема: академски назив
мастер са назнаком звања другог степена
дипломских академских студија из области економије, у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или
дипломирани економиста, који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да
кандидат 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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;
4. да кандидат има држављанство Републике Србије; 5. да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
уз одштампани пријавни формулар достављају:
оверену фотокопију дипломе; извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству, које
су издати у последњих шест месеци или имају
трајно важење; уверење надлежне Полицијске
управе о неосуђиваности, у смислу тачке 3. овог
конкурса; кратку биографију. Рок пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.Пријаве са доказима слати на горе наведену
адресу са назнаком „За конкурс”.

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

Васпитач
УСЛОВИ: услови за васпитача – кандидат треба
да има одговарајуће образовање на студијама
првог степена: основне струковне студије, студије у трајању од три године или више образовање, дозволу за рад (лиценцу), психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са основним биографским подацима кандидат треба да приложи
доказе о испуњености услова – оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о знању српског језика кандидат доставља само
ако образовање није стечено на српском језику. уверење о држављанству, извод из матичне
книге рођених, (оригинали или оверене копије),
оверену фотокопију потврде о положеној лиценци (оверену фотокопију дозволе за рад), уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи приликом
конкурисања. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији

„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу Предшколске установе „Наша радост” са назнаком „За
конкурс за васпитача”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА“
37240 Трстеник, Бранка Радичевића 1
тел. 037/710-400

Наставник биологије

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
са 35% радног времена
УСЛОВИ: а) одговарајуће образовање – у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/17, 27/18 – др. закони, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник” бр. 11/12, 132/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 16/20,
19/2020, 4/21, 17/21; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) да лице није осуђивано правоснажном пресудом за дела из члана 139, став1.
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; г) да је држављанин Републике
Србије; д) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете и одштампан
доставља школи, кандидат треба да приложи,
оригинал или оверену копију: дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење из
казнене евиденције. Кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина доставља одговарајућу потврду /
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима
из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
је обавезан да га стекне у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник који је у току студија
положио испите из педагогије или психологије
или је положио стручни испит односно испит
за лиценцу, има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина; кратку
биографију. Доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање
није стеченом на том језику. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима у Националну службу за запошљавање
у Крушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горе наведену адресу, лично или поштом.

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”

37222 Велики Купци
тел. 037/884-105
e-mail: skolakupci@gmail.com

Секретар школе

са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1) да има одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чл. 140 став 1 Закона
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Наука и образовање

о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 27/18 – др. закон, 10/2019, 6/20 и
129/21), Уредбом о каталогу радних места у
јавним службама и другим организацијама у
јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/2017,
6/2018 и 43/2018) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Кнез
Лазар” Велики Купци; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик. Испуњеност наведених услова
кандидат доказује достављањем одговарајуће
документације. Уз пријаву на конкурс кандидат
је у обавези да приложи: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. оригинал или оверену
фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу секретара, односно стручном испиту
(правосудном или стручном испиту за рад у
органима државне управе или државном стручном испиту) – уколико има положен испит; 3.
оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције надлежне службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
5. оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (на новом образцу); 6.
оригинал или оверену фотокопију лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима (не старије
од 6 месеци). Овај доказ доставља изабрани
кандидата пре закључења уговора о раду; 7.
пријаву на конкурс, попуњен пријавни формулар на обрасцу Министарства просвете, науке
и тех. развоја РС са радном биографијом која
ће обавезно садржати контакт телефон и адресу електронске поште. Доказ о знању српског
језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Конкурсна комисија у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку проверу способности коју врши
надлежна служба за запошљавање о чијем
термину ће кандидати бити обавештени путем
електронске поште коју доставе у пријави на
конкурс.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампани формулар заједно са пријавом на
конкурс за избор секретара са потребном документацијом доставља на горе наведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс” лично или препорученом поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као
ни пријаве које садрже фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа.
Достављена документација се не враћа. Додатне информације о конкурсу могу се добити од
директора школе, телефоном: 037/884-105 или
путем електронске поште: skolakupci@gmail.com
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ЛЕСКОВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Лесковац, Димитрија Туцовића бб.
тел. 016/234-612

Наставник (енглеског језика са
50% радног времена, грађанског
васпитања са 30% радног времена
и библиотекар школе са 15,55%
радног времена)
на одређено време до повратка
запослене са трудничко-породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета

Наставник рачунарства и
информатике

на одређено време, са 30% радног
времена, до повратка запосленог са
функције вршиоца дужности директора

Наставник електротехничке групе
предмета
на одређено време, са 20% радног
времена, до повратка запосленог
са боловања

Чистач

на одређено време, до повратка
запослене са боловања

Чистач

на одређено време, са 95% радног
времена, до повратка запослене
са боловања
УСЛОВИ: за радно место: наставник енглеског језика са 50% радног времена, наставник
грађанског васпитања са 30% радног времена,
библиотекар школе са 15, 55% радног времена
и наставник рачунарства и информатика са 30%
радног времена, кандидат треба да испуњава
услове из члана члана 139 и члана 140 став 1)
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 129/21), Правилника о степену и врсти образовања наставника, из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр.
8/15, 11/16 13/16, 2/17, 13/18, 7/19, 2/20 14/20162, 15/20-257, 1/21-193), да има одговарајуће
високо образовање; 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 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 санкицју, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад. За радно
место наставник електротехничке групе предмета са 20% радног времена кандидат треба да
испуњава услове из члана члана 139 и члана 140
став 1)Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, број 129/21)
и Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Електротехника („Службени гласник РС – Просветни
гласник”, бр. 4/18, 13/18), да има одговарајуће
високо образовање, 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 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 санкицју, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује васпитно-образовни рад. За радно
место чистач, кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 10/19 и 6/20) за сва радна места:
да има основно образовање/први степен стручности; 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 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 санкицју, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства и
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи потребну документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми као доказ да има одговарајуће образовање или уверење о стеченом образовању (ако
диплома није уручена) не старије од 6 месеци;
кандидати који су високо образовање стекли
након 10.септембра 2005. године подносе оверену фотокопију дипломе основних и мастер студија; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству као доказ да имају држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци
у односу на дан истека конкурса); уверење из
казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику или су положили испит из српског
језика по програму одговарајуће школску установе. лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључење уговора о раду са
изабрани кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом. Комиисја утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни пднос из
члана 139 Закона у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду
испуњавали услове конкурса у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену психофизичких способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за запошљавање.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе из претходоног става,
сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и достављају је директору. Директор досноси доноси решење о избору кандидата по конкурсуу року од осам дана
од дана достављања образложене листе. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
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објављивања конкурса, на адресу: Техничка
школа „Раде Металац”, Димитрије Туцовића бб,
Лесковац. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити од секретара школе,
путем телефона 016/234-612.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16221 Велика Грабовница
тел. 065/2005-013

Стручни сарадник – библиотекар
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 25% радног времена

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено луце под условима прописаним чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21)
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо
образовање стечено на: 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, под условом да су 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; степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи за библиотекара; 2.
поседовање дозволе за рад (лиценце) у складу
са чланом 144 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања. У ставу 2 и 3 истог
члана предвиђена је могућност да без лиценце
послове стручног сарадника обавља лице које је
засновало радни однос на одређено време ради
замене одсутног запосленог, најдуже две године
од дана заснивања радног односа у установи; 3.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 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 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; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни
формулар кандидат је дужан да достави следећу
документацију: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном високом
образовању (уколико је кандидат стекао образовање по прописима који важе после 10. септембра 2005. године доставља оверену фотокопију
дипломе основних студија и оверену фотокопију
дипломе мастер студија); 2. извод из казнене
евиденције полицијске управе, као доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 4. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
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рођењех (на новом обрасцу); 5. потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика (достављају
само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику); 6. радну биографију – ЦВ. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом
доставља школи лично или поштом на адресу:
Основна школа „Вук Караџић” Велика Грабовница, 16221 Велика Грабовница, са назнаком
„За конкурс” у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 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,
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 поступка,
о чему ће бити обавештени на бројеве телефона
или мејл адресе 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 децом и ученицима и обавља разговор
са кандидатима са листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама Основне школе „Бора Станковић” у Губеревцу, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве телефона или мејл адресе 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 доноси решење
о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од дана достављања образложене листе.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе од 09-13 часова, на телефон:
065/200-50-13.

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ДЕЧИЈА РАДОСТ“

16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) за васпитача и стручног сарадника и да има: 1) стечено 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; стечено образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра

2005. године, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе, најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора може да обавља
и лице које има стечено одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), на студијама у
трајању од три године или више образовање за
васпитача, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) неосуђиваност 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,
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на којем се остварује образовно васпитни рад. Именовање се врши на период
од 4 године. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за лиценцу или
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за директора установе (пријава која не садржи
лиценцу за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за
директора установе), потврду о радном стажу
у установи на пословима васпитања и образовања, односно образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом (лекарско уверење), не старије
од 6 месеци; уверење односно извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе да
кандидат за директора није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из тачке 3.
конкурса – члан 139 став 1 тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија – не старије од
шест месеци), уверење надлежног основног и
вишег суда да против кандидата за директора
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за кривична
дела из тачке 3. конкурса, члан 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверена фотокопија –
не старије од шест месеци), уверење надлежног
привредног суда да кандидат није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверена фотокопија –
не старије од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика (подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање на
другом језику); оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) – ако кандидат поседује; оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само за кандидате на
конкурсу који су претходно обављали дужност
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директора установе); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно). Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”, на горе наведену адресу („Конкурс за директора”). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара Предшколске установе, лично или
на телефон 016/843-767.

Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Психологија
(Клиничка психодијагностика и
Психодијагностика деце)

НИШ

УСЛОВИ: за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани
су Законом о високом образовању, Правилником
о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу. Конкурс је отворен
петнаест дана од дана објављивања за избор
наставника. Конкурс је отворен осам дана од
дана објављивања за избор сарадника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву на
конкурс у штампаном облику и електронском
облику (ворд верзија, мејл адреса pravna@filfak.
ni.ac.rs). Образац за пријаву преузима се са wеб
портала Факултета http: //www.filfak.ni.ac.rs/
preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja
или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа
документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним
нивоима студија, оверену фотокопију дипломе
о стеченом научном степену доктора наука или
уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године
педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да
против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању и попуњен, одштампан и
потписан образац о испуњавању услова за избор
у звање наставника који се налази на wеб порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs. За
попуњавање обрасца неопходно је да кандидат
има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно
је да се јави Служби за опште и правне послове
Филозофског факултета у Нишу (pravna@filfak.
ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника подносе
пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, e-mail адреса
pravna@filfak.ni.ac.rс). Образац за пријаву преузима се са wеб портала Факултета http: //www.
filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasciizbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне
послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију,
радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију
дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске
дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне
полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању.
Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без
комплетне документације неће бити разматране.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Ћирила и Методија 2

Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу научну
област Историја (Историја старог
Рима, Историја старе Грчке и
хеленистичког света, Историјска
географија античког доба)
Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу научну
област Српска и компаративна
књижевност (Општа књижевност од
сумерске књижевности до ренесансе
и Општа књижевност од ренесансе
до модернизма)
Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Историја (Савремена
историја српског народа 1,
Савремена историја српског народа
2, Балкански ратови)
Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Социологија (Увод у
социологију и Социологија рада)
Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу
научну област Комуникологија,
језик и студије медија (Радијско
новинарство и Радијско новинарство
у дигиталном добу)
Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Комуникологија, језик и
студије медија (Теорија медија и
Фотографија у медијима)
Наставник у звање доцент за
ужу научну област Социјални
рад (Теорије социјалног рада и
Социјални рад са појединцем)
Наставник у звање доцент за ужу
научну област Социјални рад
(Пенални и постпенални социјални
рад и Социјална заштита)

Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Психологија
(Мултиваријатна статистика и
Психометрија)

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
18000 Ниш, Гарција Лорке бб.

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

Сарадник у звање лектор за
ужу научну област Англистичка
лингвистика (Методика наставе
енглеског језика 1 и 2 и Савремени
енглески језик 5)

на одређено време, замена одсутне
запослене која је на боловању ради
неге детета

Сарадник у звање асистент за ужу
научну област Психологија (Општа
психопатологија и Психологија
маркетинга)

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће
услове: има одговарајуће образовање: високо
образовање, седми степен стручне спреме; има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 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 родоскнављење, 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; има држављанство
Републике Србије. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3) и 4) подноси се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Уз пријаву по расписаном конкурсу за наставника разредне наставе на одређено
време, у продуженом боравку, са пуним радним
временом, ради замене одсутне запослене која
је на боловању због неге детета, Кандидат треба
да поднесе: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци;
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за
лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем
образовању; пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 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
полне слободе, против правног саобраћаја 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.
На радном месту наставника разредне наставе
може бити запослено лице које је стекло седми
степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи са стеченим звањем: 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. Неблаговремене и неисправне пријаве се неће разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата
Комисија врши ужи избор кандидата са којма ће
обавити разговор и које ће упутити на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, Комисија
доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве послати
на адресу: Основна школа „Свети Сава”, улица
Гарсија Лорке бб, Ниш, са назнаком „За конкурс – наставник разредне наставе на одређено
време”. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
директора школе у другом мандату

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће
услове: има одговарајуће образовање: високо образовање, седми степен стручне спреме;
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскнављење, 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; има држављанство
Републике Србије. Доказ о испуњености услова
из тачке 1), 3) и 4) подноси се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Уз пријаву по расписаном конкурсу за
наставника разредне наставе на одређено време, ради замене директора Школе у другом мандату, са пуним радним временом, Кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од шест месеци;
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за
лица којима још није издата диплома оверену
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем
образовању; пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је прописан од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 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 родоскнављење, 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.
На радном месту наставника разредне наставе
може бити запослено лице које је стекло седми
степен стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи са стеченим звањем: 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. Неблаговремене и неисправне пријаве се неће разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. У поступку одлучивања о избору кандидата
Комисија врши ужи избор кандидата са којма ће
обавити разговор и које ће упутити на претходну психолошку процену способности за рад са
ученицима. Психолошку процену врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од 8 дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, Комисија
доноси одлуку о избору. Изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду, доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаве послати на адресу:
Основна школа „Свети Сава”, улица Гарсија Лорке бб., Ниш, са назнаком „За конкурс – наставник разредне наставе на одређено време”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

1. Наставник српског језика
(српски као нематерњи)
са 33% норме и наставник
босанског језика са 67% норме

(100% норме), на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најдаље до 12.05.2023. год.
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање и да испуњава одређене
услове, у складу са чланом. 139 и чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, држављанство Републике Србије, да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примања мита
или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима. Конкурс остаје отворен 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови”. Кандидати подносе следећа документа: попуњен
пријавни форумлар (налази се на интернет
страници Министарства), пријаву на конкурс у
слободној форми, краћу биографију са адресом и контакт телефон и мејл адресом, доказ о
стручној спреми (оверена копија дипломе), уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених; уверење да лице није кажњавано или
осуђивано (за дела која су наведена); уврење да
се неводи кривични поступак и истрага, доказ
(уверење – сертификат) да зна српски језик и
језик на ком се остварује образовни-васпитни
рад (настава се изводи на босанском језику), а
обавезно доставити (важи за наставнике и стручне сараднике): доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (потврду, уверење и сл.) из члана
142 става 1. Закона о основама система образовања и васпитања (од најмање 30 бодова, у
складу са европским системом преноса бодова).
Предвиђена је претходна психолошка процена
способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Лекарско уверење кандидати достављају приликом закључивања уговора о раду.
Пријаве са документацијом (оверене фотокопије
или оригинали) слати на адресу: ОШ „Меша
Селимовић” Рибариће – 36309. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближе информације могу се добити путем телефона 020/821-110.

ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”
36320 Тутин, 7. јули 16
тел. 020/811-203

Возач Д категорије
УСЛОВИ: средње образовање; радно искуство на
пословима возача Д категорије минимум 1 године; возачка дозвола Д категорије.

Спремачица

са непуним радним временом, васпитна
група „Црквине”, село Црквине
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним законом I ако има: 1) основно образовање (II степен
стручне спреме).

Медицинска сестра васпитач

на одређено радно време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
вртић „Маја”
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139, 140 и чланом 155 Закона о
основама система образовања И васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони,
10/2019) и то да има стечено одговарајуће образовање и то: средња медицинска школа – смер
медицинска сестра – васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образовање
нас тудијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије),
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста.
ОСТАЛО: за све: потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
личну и радну биографију са важећом адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење односно извод из казнене евиденције МУП-а да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање и давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
противправног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, иза које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање (не старије од
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Напомена: пријаве доставити лично или поштом
на адресу установе П. У. „Хабиба Сточевић”,
7. јули, 16, Тутин. Више информација на телефон Предшколске установе „Хабиба Сточевић”,
020/810-494.

ОШ „РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО“
36300 Нови Пазар, Ослобођење 103
тел. 020/316-867

Наставник разредне наставе

(настава на српском језику),
на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета односно
до 19.04.2023. године

Наставник биологије

(настава на српском и босанском
језику), за 40% радног ангажовања,
до повртка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
односно до 06.02.2023. године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање
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Наука и образовање

у складу са чланом 139 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19
и 6-2020 и 129/2021) које је стекао на: 1 – студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2 на основним студијама у
тајању 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. 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. Да има обавезно образовање у складу са чланом 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 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 и 17/2021). –
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, држављаство
Републике Србије, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за која је изречена казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривичма дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања и давање мита;
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међунаодним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом утврђено дискриминаторно понашање.
Да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад; кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним фолмуларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети следећа документа:
доказ о поседовању одговарајућег образовања
(диплома оригинал или оверена копија или уверење уколико није издата диплома). Уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија не старији од 6 месеци), уверење о неосуђиваности
из МУП-а и суда (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика и језика на ком се остварује образовно васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дициплина 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
(кандиат који је у току студија положио испите из педагоггије и психологије или је положио
стручни испит односно испит за лиценцу сматра
се да има образовање из наведених дисциплина
и потребно је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, стручни сарадник обавезан
да стекне у року од једне а највише две годи-
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не од дана пријема у радни однос као услов за
полагање испита за лиценцу – оригинал или
оверена копија. Кандидат је дужан да попуни
формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.
mpn.gov.rs) и потребну документацију заједно
са одштампним пријавним формуларом достави
школи на адресу: ОШ „Рифат Бурџевић Тршо”
у Новом Пазару, Улица ослобођења 103, Нови
Пазар. За додатне информације обратити се
на број 020/316-867. Рок за пријављиовање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу,
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДВА ХЕРОЈА“
36300 Нови Пазар
Радничка / Косанчићева бб.
тел. 020/381-447

Наставник фиксне протетике и
морфологије зуба – вежба

за 84,43% радног времена,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник хемије

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике

за 92% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 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 – одлуке УС и 113/ 2017), треба да
испуњава и посебне услове пописане чланом
139 Закона о основама система образовања
и васпитања, доносно да: 1. име одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања које
је стечено: 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 дугог степена које комбинује целине
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основима
студијама у трајању од најмање четири године,
по пописама који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, у скалду
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
здраство и социјална заштита за радно место
наставник фиксне протетике и морфологије зуба
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 21/15,
11/16 и 13/18, 5/19, 2/20, 14/20) и то: – доктор
стоматологије; доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалсита
доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар; виши
зубни техничар – протетичар; струковни зубни
протетичар; специјалиста струковни зубни протетичар, лице треба да има претходно стечено
средње образовање у подручју рада Здравства
и социјална заштита; За радна места наставник
хемије и наставник хемије у складу са Правилником о степену и врсти образовања, наставника из опште образованих предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 8/15,
11/16, 13/16, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) и то: За

предмет хемије: професор хемије, дипломирани хемичар, професор биологије – хемије, професор физике – хемије, професор географије
– хемије, дипломирани инжењер хемије аналитички смер, дипломирани инжењер хемије,
биоогрански смер, дипломирани хемичар опште
хемије, дипломирани хемичар за истраживања
и развој, дипломирани хемичар – смер хемијско
инжењерство, дипломирани професор хемије
– мастер, дипломирани хемичар – професор
хемије, дипломирани хемичар – мастер, дипломирани професор физике – хемије – мастер,
дипломирани продфесор физике – хемије – мастердипломирани професор биологије – хемије
– мастер, мастер хемичар. За предмет физике:
професор физике, дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипл. инжењер физике
смер индустријска физика, дипл. физичар за
општу физику, фипл. физичар за примењему
физику, професор физике за примењену физику и информатику, дипл. физичар – истрживач,
дипл. физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипл. физичар за примењеу за промењу
физику и информатику, дипл. физичар медицинске физике, дипл. професор физике – мастер,
дипл. физичар – мастер, дипл. физичар – мастер
физике – метеорологије, дипл. физичар – мастер физике – астрономије, дипл. физичар – мастер медицинске физике, дипл.професор физике – хемије – мастер, дипл.професор физике
– информатике – мастер, дипл. физичар – проф.
физике – мастер, дипл. физичар – професор
физике – мастер, дипл. физичар – теоријска и
експериментална физика – мастер, дипл. физичар – примењена физика и информатика – мастер, мастер физичар, мастер професор физике,
2. да има психички, физичку, и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
суђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безуслова казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или радоскривнуће, за кривична дела примање или давање мита: за кривична дела из групе кривична дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштитићеним 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. Кандидат треба да
доставе попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министрарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: //www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти
и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом
средњем образовању у подручију рада Здравство и социјална заштита, оригинал или оверену
фотокопију уверење о држављањсву Републике
Србије; доказ о испунајвању услова из члана 139
став 1 тачка 5. Закона о основима 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; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из
казнене евидеције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закон
о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закљчању уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом у Националну службу за
запошљавање Нови Пазар. Рок за подношење
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пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања у новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс уз потребну документацију
и краћу биографију, заинтересовани кандидати
могу доставити лично или поштом на горе наведену адресу. Ближе информације могу се добити
на број телефона 020/381-447.

НОВИ СА Д
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
21432 Гајдобра, Невесињска 2

Наставник предметне наставе –
наставник математике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 44,44% радног времена
УСЛОВИ: кандидат за радно место наставник
предметне наставе-наставник математике, треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, и
то: 1. Да има одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник – Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019,
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021,
4/2021, 1/2022, 2/2022); 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. Посебни услови
који се односе на кандидата: да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечене на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса
бодова (кандидати који су у току студија положили испите из педагогије и психологије или
су положили стручни испит, односно испит за
лиценцу испуњавају наведени услов).

Наставник предметне наставе –
наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 98,89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат, како за радно место наставник предметне наставе – наставник енглеског језика, треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: 1. да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник –
Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
Бесплатна публикација о запошљавању

13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021, 4/2021, 1/2022, 2/2022); 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. Посебни услови који се односе на кандидата: да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечене на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова (кандидати који су у току студија
положили испите из педагогије и психологије
или су положили стручни испит, односно испит
за лиценцу испуњавају наведени услов).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс одштампану са
званичног сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја кандидати како за радно
место наставник предметне наставе-наставник
математике, тако и наставник предметне наставе-наставник енглеског језика треба да доставе:
оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом
високом образовању; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци, (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију) уверење о
некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци;
потврду или уврење високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (оригинал или оверене фотокопија); кратку биографију или ЦВ. Докази о
здравственој, психичкој и физичкој способности
прибављају се пре закључења уговора о раду.
Доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат које одговарајуће образовање није стекао на
српском језику. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве се подносе на адресу: ОШ”Алекса Шантић”, Невесињска 2, 21432 Гајдобра. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”

21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а
тел. 021/547-465

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 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020
и 129/2021) и које има образовање прописано
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,
7/21, 18/21, 1/22 и 2/22) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17,
11/17, 16/20 и 3/21). За директора школе може
да буде изабрано: 1. лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, за педагога и психолога које има образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи или Правилником о степену и врсти 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 за директора основне школе не пријави ниједан кандидат са одговорајућем образовањем за директора
основне школе из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 овог Закона за наставника 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 почевши 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 децом и 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 родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне лободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминатроно понашање; 7. лице које има држављанство Републике
Србије; 8. лице које зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Пријаву на конкурс за избор директора, уз одштампани формулар за пријаву на
конкурс (са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја), заједно са потребном
документацијом, кандидат доставља установи.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања текста конкурса у публикацији
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„Послови”. Потребна документација: 1. радна
биографија са предгледом кретања у служби и
оквирни план рада за време мандата; 2. диплома
о стеченом одговарајућем образовању; 3. уверење о положеном стручном испиту или доказ
о положеном испиту за лиценцу наставника,
васпитача или стручног сарадника; 4. потврда о
савладаној обуци и положеном испиту за лиценцу дирекотра установе (уколико га кандидат
поседује); 5. потврда о радном стажу којом се
доказује да кандидат има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 6. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима које кандидат поседује, без обзира
на датум издавања (уколико је кандидат запослен у ОШ „Петефи Шандор” Нови Сад, признаје
му се уверење из досијеа. Сви остали кандидати
морају да га доставе. Изабрани кандидат доставља ново лекарско уверење пре закључења
уговора.); 7.Уверење о држављанству Републике
Србије; 8. уверење о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (доставља онај кандидат који
није завршио одговарајуће високо образовање
на српском језику); 9. уверење МУП-а да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; 10. уверење основног суда да се против кандидата не води кривични поступак; 11.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду – извештај просветног саветника (уколико
га кандидат поседује); 12. 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. Сва потребна документација доставља
се у оригиналу или у овереној фотокопији. Уверења под бројем 9 и 10 не могу бити старија од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
на конкурс са потребним доказима о испуњености услова подносе се лично, у секретаријату школе или препорученом поштом, на адресу Основна школа „Петефи Шандор” Нови Сад,
Боре Продановића 15а, 21000 Нови Сад, са назнаком „Пријава на конкурс за директора школе”.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе на телефон: 021/547-465.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-509

Предавачи за ужу стручну област
Примењене уметности и дизајн
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду и чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, кандидати морају да испуне и
посебне услове: магистратура, специјалистичке
академске студије или докторат из одговарајуће
области.

Виши предавач за ужу стручну
област Машинско инжењерство
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду и чл. 74 и 75 Закона о високом образовању, кандидати морају да испуне и
посебне услове: доктор наука из одговарајуће
области.

Предавач за ужу стручну област
Технолошко инжењерство
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених
Законом о раду и чл. 74 и 75 Закона о висо-
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ком образовању, кандидати морају да испуне
и посебне услове: магистратура, спец. академске студије или докторат из области графичког
инжењерства и дизајна.
ОСТАЛО: остали услови за тачке 1–3: уз пријаву
на конкурс кандидати подносе и доказе о
испуњености услова из конкурса и то: биографију, оверене фотокопије диплома, уверење о
држављанству, списак објављених репрезентативних референци и саме референце. Остали
услови и докази из Правилника о избору у звања
наставника и сарадника, који се налази на сајту
школе. Пријаве се шаљу на горе наведену адресу у року 15 дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

„ГИМНАЗИЈА”

21220 Бечеј, Зелена 13

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове из
члана 122 став 2 и 5 и 123 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21 –
даље: Закон) и то: да има одговарајуће образовање из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 овог закона
за наставника гимназије, педагога или психолога стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије
специјалистичке струковне 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, са завршеним
студијама првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; 2) на основним студијама у
трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године (доказ:оверена копија дипломе); дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (доказ: оверена копија лиценца за
наставника); обуку и положен испит за директора установе (доказ: оверена копија потврде о
положеном испиту за лиценцу директора установе); најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ:потврда
од установе о радном стажу); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (доказ: лекарско уверење
које издаје надлежна здравствена установа –
прибавља се пре закључивања уговора о раду);
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 (доказ: уверење из МУП-а) и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ: потврда
од Повереника за заштиту равноправности); да
против њега/ње није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге
потвђивањем 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 родоскнављење, за кри-

вично дело примања мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (доказ: уверење из
суда); држављанство Републике Србије, (доказ:
уверење о држављанству Републике Србије);
да зна српски језик и језик на којем остварује
обрзовно-васпитни рад (доказ: диплома о стеченом средњем, вишем, или високом образовању
на језику на коме остварује образовно-васпитни рад, или доказ о положеном испиту из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је
дужан да у три примерка достави у облику
оригинала, или код јавног бележника оверене
фотокопије: доказе о испуњењу услова из предметног конкурса; своју биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (извештај просветног
саветника, уколико се на конкурс пријави лице
које је обављало дужност директора); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника или
изјаву о околностима недостајања извештаја
уколико надзора није било); извод из матичне
књиге рођених; очитану личну карту. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Конкурс је отворен и пријаве кандидата са доказима о испуњености услова 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 лично или путем поште.

ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”

21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19
тел. 021/452-962

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл гласник РС – Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 и
18/2021); 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 родоскрнављење, 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; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве се достављају лично или
поштом на адресу Душана Васиљева 19, Нови
Сад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
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доставе: 1. Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 2. Оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 3. Доказ 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)
у виду потврде/ уверења високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије
или оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија потврде/ уверења);
4. Доказ из казнене евиденције МУП-а 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 родоскрнављење, 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
(оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци); 5. Извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена копија не старији од 6
месеци); 6. Доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља се само ако кандидат није стекао образовање на српском језику, а доказује се потврдом
високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена копија); 7. Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Психолошку процену способности кадидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака; 8. У складу са чланом 154. Став
2. Закона о систему образовања и васпитања
(„Сл гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020) кандидати достављају попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 9. Кратку биографију. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком
„Конкурс за пријем у радни однос на радно место
– наставник математике”. Потребну документацију доставити лично у време радног времена
од 08.00 до 13.00 часова или поштом на адресу Душана Васиљева 19, Нови Сад 21000. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, М. Црњанског 88
тел/факс 013/659-168

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”, бр. 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 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) 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 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 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. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ни један 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 стечено одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 године или вишим образовањем, дозволу за
рад наставника, васпитача и сртручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе
и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност. Уз потписани пријавни формулар (који се налази на званичној интернет
страници Министарства) кандидат уз потребну
документацију доставља у 2 примерка: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; верену фотокопију додатка дипломе уколико се уз диплому издаје додатак по посебним прописима; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; потврду о радном искуству у области образовања и васпитања
(потврда о најмање 8 година радног стажа у
области области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања); лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге

рођених; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном судском пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
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 (из казнене евиденције МУП-а) не старије од 3 месеца; доказ да за кандидата није, у
складу са са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда Повереника за заштиту
равноправности); уверење надлежног суда да
се против кандидата не води судски поступак за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе), 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, а
уколико нема извештаја онда потврда школе да
није било стручно-педагошког надзора; оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); биографски
подаци са прегледом кретања у служби; доказе о својим стручним и организационим способностима; оквирни план рада за време мандата.
Директор школе се бира на период од четири
године. Рок за подношење пријава на конкурс 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 на конкурс за избор
директора заједно са потребном документацијом
и доказима о испуњености услова доставља се
у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс
за избор директора” на адресу Основна школа
„Милош Црњански” Иланџа, Милоша Црњанског
88, 26352 Иланџа, препорученом поштом или
предати лично (радним данима од 08 до 12 часова). Сва обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон 013/659-169.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1) да кандидати имају одговарајуће
образовање: на студијама првог степена
(основне академске, основне струковне, специјалистичке струковне студије 2 240 ЕСПБ
бодова) еконосмког смера, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
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10. септембра 2005. године, економског смера, 2)
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) нису осуђивани 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
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 коме се
остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су
дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.Уз одштампани формулар потребно је
приложити: радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном – ЦВ; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми економског смера; оригинал или
оверену фотокопију уверења МУП-а не старије
од 6 месеци да кандидат није осуђиван; оригинал или оверена фотокопија уверења издато од
стране суда да против кандидата није покренут
кривични поступак и није покренута истрага (не
старије од шест месеци); оригинал или оверену
фотокопију Изврода из матичне књиге рођених
за кандидата; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству за кандидата; доказ о
знању српског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање на српском језику,
потребно је да достави уверење да је положио
испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом прибавља се пре закључивања
уговора о раду.

Кувар
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање: средње образовање, образовни профил
кувар; психичку, физичку и здравствену способност; нису осуђивани 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 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;
имају држављанство Републике Србије; знају
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да
попуне формулар за пријаву на конкурс који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани формулар потребно је приложити: радну и личну биографију са адресом и
контакт телефоном – ЦВ; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
МУП-а не старије од 6 месеци да кандидат није
осуђиван; оригинал или оверена фотокопија уверења издато од стране суда да против кандидата
није покренут кривични поступак и није покренута истрага (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију Изврода из матичне књиге рођених за кандидата; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
за кандидата; доказ о знању српског језика на
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коме се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потребно је да достави уверење да је положио испит из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом прибавља се пре закључивања уговора о раду.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс доставити на адресу:
Предшколска установа „Наша радост” Ковин, Трг
Жарка Зрењанина 10, 26220 Ковин са назнаком
„Пријава на конкурс за радно место шефа рачуноводства” или са назнаком „Пријава на конкурс
за радно место кувара” у зависности на које радно место се конкурише. Информације о конкурсу
могу се добити у Предшколској установи „Наша
радост” Ковин, и на телефон 013/745-631 радним даном од 08.00-15.00 часова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Напомене: изабрани кандидат је дужан
да пре закључивања уговора о раду достави
лекарско уверење о здравственој способности.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПИРОТ
ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

18300 Пирот, Војводе Степе 15
тел. 010/2150-009

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
службеник за послове заштите, безбедности и
здравља на раду може бити примљен кандидат
који има стечено одговарајуће образовање и
то: врста и ниво квалификације: високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; или мастер академске студије обима од
најмање 60 ЕСПБ бодова, уз претходно остварене основне академске студије обима 240 ЕСПБ
бодова. Врста квалификације: правне струке.

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
васпитач може бити примљен кандидат који има
стечено одговарајуће образовање, и то: стручна
спрема / образовање – васпитач високо образовање: на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од три године или више образовање до 10. септембра 2005. године.

Спремачица
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла
спремачица може бити примљен кандидат који
има стечено одговарајуће образовање и то: Ниво
квалификације – основно образовање, први
ниво.
ОСТАЛО: Поред општих услова, услови за пријем
у радни однос код послодавца утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и систематизацији послова ПУ „Чика Јова Змај” Пирот и
то: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом; 3) 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије;
5) знање српског језика и језика на којем се остварује васпитно образовни рад. Услови за пријем
у радни однос доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Доказ
о испуњености услова тачка 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са децом. Обавља разговор са кандидатима
са сачињене листе после после извршене психолошке процене кандидата. Сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове
конкурса и доставља је директору у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу уроку од 8 дана од
достављања образложене листе кандидата који
испуњавају услове конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни
формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја кандидати достављају потребну документацију: биографију, доказ о држављанству
Републике Србије (оригинал или оверена копија
уверења о држављанству не старије од 6 месеци) – доказ о о стеченом образовању (оверена копија дипломе или уверења не старије од
6 месеци) – доказ о неосуђиваности (тачка 3
услова за пријем у радни однос), не старије од 6
месеци. Као доказ о знању језика на ком се остварује васпитно образовни рад, сматра се да је
образовање стечено на српском језику на основу
дипломе о стеченом образовању или други одговарајући докумен о знању српског језика – уверење да је положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе (оверена копија не старије од
6 месеци). Уредна пријава на конкурс садржи:
пријавни формулар и све потребне доказе. На
пријавном формулару кандидат исписује доказе
које прилаже и потписује исти. Кандидати који
испуњавају услове конкурса, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Достављена документација по конкурсу се
враћа, само на лични захтев подносиоца пријаве, по окончању изборног поступка. Пријаве слати на горе наведену адресу. Информације о конкурсу – контакт тел. 010/2150-009.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МЛАДОСТ”

18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог – наставник у посебним
условима
на одређено време до престанка
дужности директора

УСЛОВИ: у радни може бити примљен кандидат
који испуњава следеће услове: да има стечено
одговарајуће високо образовање из члана 140

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

Наука и образовање

Закона о основама система образовања и васпитања на Факултету за специјалну едукацију и
рехабилитацију – студијски програм специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, односно Дефектолошком факултету – смер олигофренолошки: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука (лице из ове подтачке такође мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета),
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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 и да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно –
васпитни рад. Уз пријавни формулар који кандидати попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете и достављају га
Школи у штампаној форми, кандидати треба да
приложе: оверен препис / фотокопију Дипломе,
односно Сведочанства о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о држављанству (Уверење о
држављанству, односно Извод из матичне књиге
рођених) – оригинал или оверену фотокопију не
старију од 6 месеци; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно – васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања – оригинал или оверену фотокопију
не старију од 6 месеци. Одговарајуће лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор. Решење о избору кандидата по конкурсу доноси директор Школе, у року
од 8 дана од достављања образложене листе
свих кандидата који испуњавају услове конкурса, а коју сачињава Конкурсна комисија, а затим
се оглашава на званичној интернет страници
Министарства просвете, када постане коначно.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара Школе и преко телефона број:
010/312-622. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ШОСО „Младост”,
Косте Абрашевића 40, 18300 Пирот.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 128

Педагог

на одређено време до повратка
запосленог с боловања,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: могу конкурисати кандидати који
испуњавају услове: да има одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања),
да испуњава услове у погледу стручне спреме,
односно да је: 1. дипломирани педагог; 2. професор педагогоје; 3. дипломирани школски психолог – педагог; 4. дипломирани педагог – мастер, 5. мастер педагог, 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
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није у
складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање, да је држављанин Републике Србије,
да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидати уз пријавни
формулар, који се налази на сајту Министарства
просвете, науке и тех.развоја прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године,
доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена, уверење или
потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа; извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, достављају и доказ да познају
језик на коме се остварује образовно васпитни
рад – оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или високом
образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења односно потврде о
положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе.

ном утврђено дискриминаторно понашање, да
је држављанин Републике Србије, да зна српски
језик на коме се остварује образовно васпитни
рад. Кандидати уз пријавни формулар, који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и тех. развоја прилажу оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Кандидат који
је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена, уверење или потврда о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа; извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме
се остварује образовно васпитни рад – оверена
фотокопија дипломе или уверења о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од
шест месеци. Пријавни формулар са потребном
документацијом се подноси лично или се шаље
на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 128, 18300 Пирот, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови” и на
огласној табли Националне службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

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

Наставник флауте у музичкој школи

Секретар

на одређено време замена одсутне
запослене преко 60 дана (замена
запослене која обавља функцију
директора школе у првом мандату)

УСЛОВИ: могу конкурисати кандидати који
испуњавају услове: да има одговарајуће образовање (у складу са чланом 132 став 2 и чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања), да има одређену стручну спрему:
1. мастер правник, 2. дипломирани правник,
са основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван 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 или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу са зако-

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021)
и то: 1. да има одговарајуће образовање: у складу са чл. 139 ст. 1 Закона о основама система
образовања и васпитања, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020, 2/2021) као и
чланом 2 став 1 тачка 1, 5, 10, 13, 14 и 30. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС – Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017,
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020) и у складу са
уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
(„Сл. гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018).
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично

на одређено време ради замене
одсутног запосленог

08.06.2022. | Број 990 |

51

Наука и образовање

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије, 2. да
зна српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). За наведена радна места кандидати попуњавају пријавни
формулар који преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 подноси се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати поред
биографије треба да приложе: 1. оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. оригинал или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не старији од 6 месеци),
3. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 4. доказ о неосуђиваности 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, да није
старије од 6 месеци), 5. доказ о познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик) кандидат доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, у ком случају је у обавези да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
6. доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци,
достављају кандидати који буду изабрани, пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати
са назнаком „За конкурс” на адресу: Школа за
основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац”, Кнеза Лазара 1, Пожаревац. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Конкурс расписати у складу са одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12308 Орешковица, Јарослава Јоксимовића 49

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019, 6/20 и 129/2021) и то: 1)
Да има одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања за наставника те врсте школе
и подручја рада, за педагога и психолога 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, при чему 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 дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи
у законском року од дана ступања на дужност);
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 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 није правноснажно осуђиван за привредни преступ; 8) да
против кандидата није покренут кривични поступак – није покренута истрага против кандидата;
9) да има држављанство Републике Србије; 10)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан
да уз пријаву на конкурс достави: 1) оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 2) оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника); 3) оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); 4) оригинал или оверена фотокопија потврде о радном искуству, најмање осам година рада у области образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, која мора да садржи податак о радном
стажу и пословима које је лице обављало, коју
издаје 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; 5) оригинал
или оверену фотокопију уверења о физичкој,
психичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) не старије од 6 месеци; 6) оригинал уверење 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 насиље у породици, одузимање,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родосрнављење, за примање и давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није у складу са законом, утврђено дис-

криминаторно понашање (не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија истог; 7) оригинал
уверење да лице није правоснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од 6 месеци) или оверена фотокопија
истог; 8) оригинал уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци) или оверена фотокопија
истог; 9) оригинал уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 10)
доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику – оригинал или оверену фотокопију; 11)
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника)оригинал или оверену фотокопију, односно
доказ да није вршен стручно-педагошки надзор
у раду кандидата уколико истог није било – оригинал или оверену фотокопију; 12) резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (достављају само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе) – оригинал или оверену
фотокопију. У случају да за време обављања
дужности директора није вршен стручно педагошки надзор установе и оцена спољашњег
вредновања доставити доказ о томе– оригинал
или оверену фотокопију; 1) Извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 2) Попуњен пријавни формулар са сајта
МПНТР (за кандидате који нису у радном односу у школи која врши избор директора); 3) Радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби и планом рада за време мандата; 4)
доказе о својим стручним и организационим
способностима (неће се сматрати непотпуном
пријавом уколико кандидат не достави доказе
о стручним и организационим способностима.)
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о
испуњености услова слати у затвореној коверти
на адресу школе: Основна школа „Ђура Јакшић”
Орешковица, Јарослава Јоксимовића 49, 12308
Орешковица са назнаком на коверти: „Конкурс
за избор директора школе” или предати лично
на наведеној адреси, у канцеларију секретара
школе, сваког радног дана од 08.00 до 12.00
часова. Све информације у вези конкурса могу
се добити код секретара школе на телефон
012/345-836.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 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
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или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета), на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са 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 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 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 учесник
(одштампан и попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице МПНТР) треба да
поднесе: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању. 2.
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
3. оверену фотокопију лиценце за рад директора (уколико је поседује, а 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 2 године од дана ступања на дужност), 4. уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци), 5. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија),
6. доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), 7. доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изрече на 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 (уверење МУП-а, не старије
од 6 месеци), 8. доказ да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда Повереника за заштиту
равноправности, не старија од 6 месеци), 9. уверење надлежног суда да се против њега не води
судски поступак и да није покренута истрага 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), 10. потврду да има
најмање осам година рада у установи у области
образовања и васпитања након стеченог одгоБесплатна публикација о запошљавању

варајућег образовања; 11. доказ о познавању
српског језика (кандидати који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику не подносе
овај доказ), 12. доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника), а уколико нема извештаја
онда потврда школе да није било стручно-педагошког надзора, 13. доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (доказ подносе само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора), 14. биографски подаци са прегледом кретања у служби, 15. очитана лична карта.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. 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, у
времену од 09.00 до 4.00 часова, или препорученом поштом на адресу: ОШ „Јован Шербановић”
Крепољин, 12316 Крепољин, Цара Лазара 84, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс
се неће узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу се могу добити у секретаријату школе лично или позивом на телефон 012/7642-190.

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

Наставник упоредног клавира
у музичкој школи

на одређено време, замена
одсутне запослене преко 60 дана
(замена запослене која је
на неплаћеном одсуству),
са 40% радног времена
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон,
10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021),
и то: 1. да има одговарајуће образовање: у складу са чл. 139 ст. 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020, 2/2021) као и
чланом 2. став 1 тачка 1, 5, 10, 13, 14 и 30. Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019,
1/2020, 9/2020 и 18/2020) и у складу са уредбом
о Каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору („Сл.
гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018), 2.
Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. Да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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, 1.
да има држављанство Републике Србије, 2. да
зна српски и језик на коме се остварује обра-

зовно-васпитни рад (српски језик). За наведена радна места кандидати попуњавају пријавни
формулар који преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају Школи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву
на конкурс, а доказ о испуњености услова из
тачке 2 подноси се пре закључења уговора о
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати поред
биографије треба да приложе: 1. Оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 2. оригинал или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не старији од 6 месеци),
3. оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), 4. доказ о неосуђиваности 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, да није
старије од 6 месеци), 5. доказ о познавању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик) кандидат доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, у ком случају је у обавези да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. 6. Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци, достављају кандидати који буду изабрани, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати
са назнаком „За конкурс” на адресу: Школа за
основно и средње музичко образовање „Стеван
Мокрањац”, Кнеза Лазара 1, Пожаревац. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Конкурс расписати у складу са одредбама
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3

Стручни сарадник – психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно
место стручног сарадника – психолога, поред
општих услова за сазнивање 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, односно да: 1) 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;
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на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) зна српски језик;
4) држављанство Републике Србије; 5) 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 кривично
дело примање мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 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, оригинал уверење о држављанству Републике Србије
или оверена копија, не старија од шест месеци,
оригинал извод из матичне књиге рођених или
оверена копија; уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
за кривична дела наведена чланом 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, које
се доставља пре закључења уговора о раду са
изабраним кандидатом.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
11320 Велика Плана
Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Наставник услуживања са
практичном наставом

на одређено време до повратка
одсутне запослене са боловања
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Трговина, угоститељство и туризам („Службени
гласник РС – Просветни гласник” број 4/2022) –
1. виши стручни радник технологије и услуживања; 2. ресторатер; 3. менаџер хотелијерства,
смер ресторатерство; 4. виши стручни радник
– комерцијалиста угоститељства; 5. виши стручни радник организатор у угоститељству, одсек
или смер услуживање; 6. виши стручни радник
у угоститељству, смер услуживање; 7. виши
стручни радник организатор пословања у угоститељству, одсек услуживање; 8. виши угоститељ; 9. комерцијалист угоститељства; 10. виши
стручни радник струка угоститељска – занимање
комерцијалист угоститељства; 11. економиста,
на одсеку за финансијско пословање предузећа; 12. виши стручни радник у угоститељству,
одсек услуживање; 13. дипломирни економиста
– менаџер за хотелијерство; 14. менаџер хотелијерства, смер ресторатерство; 15. економиста
за туризам и угоститељство; 16. економиста за
туризам и угоститељство, смер услуживања; 17.
економиста за туризам и угоститељство, смер
ресторатерство – услуживање; 18. економиста – менаџер за туризам и угоститељтсво; 19.
струковни менаџер ресторатерства из области
менаџмента и бизниса; 20. струковни менаџер
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ресторатерства; 21. струковни менаџер хотелијерства; 22. струковни економиста за туризам
и угоститељство; 23. струковни економиста на
студијском програму – туризам и угоститељство;
24. економиста за менаџмент, на смеру туризам и угоститељство; 25. струковни менаџер за
туризам и угоститељство из области економских наука; 26. струковни менаџер из области
енаџмента и бизниса; 27. дипломирани менаџер
у хотелијерству; 28. дипломирани економиста
– менаџер туризма; 29. дипломирани економиста – менаџер за туризам, на смеру Туристички
менаџмент, ако су изучавани наставни садржаји
из области предмета; 30. дипломирани економиста – менаџер за туризам, ако су на основним акадмеским студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; 31. дипломирани
економиста – менаџер за туризам, ако су на оснвоним академским студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; 32. дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство, ако
су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из области предмета; 33.
мастер економиста, претходно завршене оснвоне академске студије на студијском програму
Туризам и хотелијерство или Економија – модул
менаџмент у туризму; 34. мастер менаџер, претходно завршене оснвоне академске студије
на студијском програму Менаџер у хотелијерству; 35. виши стручни радник, струке угоститељско-туристичке, занимање услуживање; 36.
специјалиста струковни економиста за пословну
економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из
области предмета; Лица из тачке 1. морају имати претходно завршено средње образовање за
образовни профил: конобар, техничар услуживања или угоститељски техничар.
ОСТАЛО: кандидати морају испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос предвиђене
чланом 139 и члана 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), да имају
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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 дискриминитарно понашање, доказ
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, сматраће се да кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ да је
у току студија положио испите из педагогије и
психологије, или доказ да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, да имају има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде изабран по конкурсу,
а пре потписивања уговора о раду), знају српски
језик – језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интеренет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у
делу Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR
ZA KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно
потписани пријавни формулар са назнаком да
се конкурише на одређено радно место, (назначити за које се радно место конкурише), канди-

дат школи заједно са одштампаним пријавним
формуларом прилаже и следећу документацију
којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом, за
радно место за које се конкурише и то: краћа
биографија, оригинал или оверену фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених – оригинал или оверена
фотокопија) не старије од шест месеци; доказ
о неосуђиваности кандидата, за наведена кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3
Закона (уверење из Суп-а) – оригинал или оверена фотокопија уверења не старије од шест
месеци; доказ о постојању дискриминаторног
понашања (уверење Повереника за заштиту равнопавности, да против кандидата није утврђено
дискриминаторно понашање – оригинал или
оверена фотокопија не старије од шест месеци;
доказ да кандидат није под истрагом (уверење
из суда), да против кандидата није спроведена
истрага нити кривични поступак оригинал или
оверена фотокопија не старије од шест месеци;
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал или оверена фотокопија
потврде), сматраће се да кандидат има поменуто
образовање и уколико достави доказ да је у току
студија положио испите из педагогије и психологије, или доказ да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија). За кандидате које ово образовање не поседују, у складу са чланом 142 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавезни да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском језику – доказује се
потврдом одговарајуће образовне установе да је
кандидат положио испит из српског језика, оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Благовременом пријавом
сматра се пријава која је непосредном 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 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. Наведена документа не
смеју бити старија од 6 месеци, а приложене
фотокопије морају бити оверене од надлежног
органа као доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
решењем донетим од стране директора школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити
на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, који ће вршити
надлежна служба за запошљавање, применом
стандардизовананих поступака, о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или бројева телефона које су навели у својим пријавама.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резулта-
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та психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени. Комисија доноси решење
о избору кандидата 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. Својеручно потписане пријаве на конкурс се достављају на адресу: Економско-угоститељска школа „Вук Караџић” Момира Гајића 12,
11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс”
(лично или поштом). Ближе информације о конкурсу можете добити од секретара школе путем
телефона на број 026/516-247.

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево
Др Јована Цвијића 8
тел. 026/617-390

Наставник предметне наставе –
математика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и чланом 3. став 1 тачка 12. 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 и 18/2021) и да испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе
да лице није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 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 (не старије од
6 месеци), доказ о знању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (односи се
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику) и радну биографију – пожељно.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава
се подноси на формулару за пријаву на конкурс,
који се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Пријава са неопходном документацијом
се може доставити непосредно или поштом на
адресу: ОШ „Др Јован Цвијић” Смедерево, Др
Јована Цвијића 9. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, тел. 026/617-390. Сви изрази,
појмови, 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

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11300 Смедерево, Црвене армије 142
тел. 026/641-370

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове из члана 122, 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да има
одговарајуће високо образовање из члана 140
ст. 1. и 2. 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), за наставника
основне школе и подручја рада којој припада
школа, за педагога и психолога; да има дозволу
за рад (лиценцу) 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 установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; да није осуђивано 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 са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има најмање осам година
рада у установи за образовање и васпитање на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених, не старији од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оверена фото-копија); уверење о положеном,
односно стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (оверена фотокопија) потврда о радном
стажу у установи за образовање и васпитање,
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања – уверење полицијске управе, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
доказ да против лица није подигнута оптужница
нити да се води кривични поступак – уверење
основног суда, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику); оригинал или
оверена фотокопија; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија); оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује) – 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; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника), ако га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кадидати који су претходно обављали дужност директора установе); радну биогра-

фију.Осим утврђивања испуњености услова за
избор директора, Комисија за избор директора ће ценити и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс
пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултат стручно-педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања. Директор се бира на
период од четири године. Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Министар просвете, науке и технолошког развоја врши избор
директора и доноси решење о његовом именовању у року од 30 дана од дана пријема документације из чл. 123.став 17. Закона о основама система образовања и васпитања васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 –
др. закон 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020
и 129/2021). Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу Основне школе
„Бранко Радичевић” у Смедереву, Црвене армије
бр. 142, 11300 Смедерево, са назнаком „Пријава
на конкурс за директора”. Конкурсна документација се не враћа. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона 026/641-370.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб.
тел. 026/4761-078

Секретар школе

са 50% радног ангажовања, на
одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и Правилника о нивоу и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основнојшколи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019): да поседује одговарајуће високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (за наставнике, васпитаче и стручне сараднике) и Правилника о нивоу 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 и 11/2019); држављанство Републике Србије; да зна српски језик на
коме се изводи образовно-васпитни рад; није
правоснажно осуђиван за кривично дело за које
је предвиђена безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетника, занемаривање и злостављање малолетника или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против легалног промета
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и да за њега није утврђено дискриминаторско понашање, у складу са законом,
да зна српски језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); оверен препис или фотокопију стечене
дипломе о стеченом образовању; доказ о познавању српског језика и језика на коме се обавља
образовно-васпитни рад (осим кандидата
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који су стекли одговарајуће образовање на
тим језицима); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење из кривичне евиденције Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван за кривична дела прописана чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања); биографија (необавезна); оверени препис или фотокопију лиценце за рад
наставника, ако постоји (необавезна). Уз горе
поменуту документацију, кандидат је дужан да
попуни и преда пријавни образац са званичне
веб странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Кандидат је дужан да
пре закључења уговора о раду прибави доказ
о поседовању менталне, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима.
Сви остали документи су саставни део пријаве
на конкурс. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену њихове способности за рад са децом и
ученицима код надлежне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично или поштом на
адресу: Основна школа „Бранко Радичевић” из
Лугавчине, Бориса Кидрича бб, 11321 Лугавчина, са назнаком „За конкурс за радно место
секретар школе”. Све информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 026/47-61-699.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ”
25250 Оџаци, Школска 23
тел. 025/5742-619

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања, то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена – мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука – у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по про¬пису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника;
поседовање лиценце за директора установе
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од
дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
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тављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; најмање осам година рада
на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1) диплома о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 2) уверење о положеном испиту
за лиценцу наставника, васпитача, односно
стручног сарадника; 3) потврду о годинама рада
после стеченог одговарајућег образовања; 4)
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом – лекарско уверење
(може и из досијеа, тј. старо, а кандидат који
буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење); 5) уверење о некажњавању из МУП-а не старије од 6
месеци; 6) уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; 7) извод из МКР
за кандидате који су променили презиме односно име после издавања дипломе; 8) Извештај о
стручно-педагошком надзору о раду кандидата
– уколико је обављен; 9) Извештај стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе
– уколико је обављен; 10) биографију са кратким прегледом кретања у служби. Сви наведени документи морају бити оригинал или оверена
копија. Директор се бира на период од четири
године. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Школе и преко телефона 025/5742-619. Пријаве се подносе
поштом на адресу Школе: ОШ „Мирослав Антић”,
Школска 23, Оџаци. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком за „Конкурс за избор
директора”.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Методика наставе физичког
васпитања
на период од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање
радног односа: научни назив доктор наука методике наставе физичког васпитања; научни степен доктор наука – физичко васпитање, спорт и
кинезитерапија; научни назив доктор методике
разредне наставе природе, математике, информатике и физичког васпитања; испуњени и остали услови предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду и
Правилником о ближим минималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету
у Новом Саду и Статутом Педагошког факултета у Сомбору и Правилником о условима и
поступку за избор у звање и заснивање радног
одоса наставника и сарадника на Педагошком
факултету у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије диплома свих нивоа
студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података (преузети са: http:
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској форми, библиографију
објављених радова и саме радове, евалуацију студената о педагошком раду, уверење о
некажњавању (МУП) и фотокопију личне кар-

те. Пријаве са документацијом, достављају се
Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка
4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Место рада Сомбор. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Поступак избора у
звање и заснивање радног односа спроводи се
у складу са одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ”

22245 Моровић, Краља Петра I 18
тел. 022/736-024

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 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
степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).
ОСТАЛО: остали услови за све кандидате: 1) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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; 3)
имају држављанство Републике Србије; 4) знају
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; потписану пријаву
са радном биографијом; оверену фотокопију
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме (за наставника); доказ о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (за наставника); оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених и уверење о неосуђиваности.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који уђу у
ужи круг биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака
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– о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим
пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима,
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму
обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефона који напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве са потребном документацијом подносе
се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ
„Филип Вишњић” Моровић, 22245 Моровић,
Краља Петра I 18, лично или поштом, са назнаком „Конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ
ДИОГЕН”
22419 Купиново, Маршала Тита 1
тел. 022/2438-451

Наставник eнглеског језика

на одређено време, до повратка
радника са боловања
УСЛОВИ: за радно места наставника: високо
образовање 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 комбинује
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
при чему 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. Поред општих за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/05, 61/06, 54/09, 32/1375/14,
и 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава
услове из члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19,
27/18 – др. Закон и 6/20), и то: да има одговарајуће високо 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 („Сл. гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19
и 2/20). Врстом образовања по Правилнику о
врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи, подразумева се: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни
предмет / профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет / профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста – мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет; да
кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да нису осуђивани 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 породоци,
одузимање малолетног лица, запуштање и злосБесплатна публикација о запошљавању

тављање 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
притив човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривчну санкцију, и да за њих није, у складу са
законм, утврђено дискириматорно понашање; да
имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад (уколико кандидат није стекао образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио српски језик по програму одговарајуће високошколске установе).
ОСТАЛО: уз пријаву, кандидати прилажу и следећу документацију: одштампан и попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратка лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном,
својеручно потисана, оригинал или оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању (диплома о високој школској спреми –
лица која су стекла академско звање мастер,
достављају и диплому о завршеним основним
студијама првог степена на студијском програму
за одговарајући предмет; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија од стране надлежног органа – не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија од стране надлежног органа); уверење о неосуђиваности (уверење из
казнене евиденције МУП-а, не старије од шест
месеци). Уверење о неосуђиваности од надлежног основног суда. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се путем
поште или лично на адресу: „Душан Вукасовић
Диоген”, М. Тита 1, 22419 Купиново. Ближа обавештења се могу добити од секретара школе на
тел. 063/831-5468.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-712

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 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 129/21), и Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016,
2/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 08/2020,
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021), и
то: да има одговарајуће образовање: наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је
стекло одговарајуће високо образовање, 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање

до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1
тачка 1 подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу
предмета. (професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар – информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике – математике, дипломирани математичар – астроном, дипломирани
математичар – примењена математика, дипломирани математичар – математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике – мастер, дипломирани математичар – мастер, дипломирани инжењер математике – мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар –
теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије – математике, професор географије – математике, професор физике
– математике, професор биологије – математике, професор математике – теоријско усмерење,
професор математике – теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар – механичар, мастер професор предметне наставе, мастер математичар
– професор математике. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани – мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета геометрија
или основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике односно математике и
информатике; – 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
– да има држављанство Републике Србије; – да
зна српски језик на коме се остварује васпитно
образовни рад. Кандидат по Конкурсу треба да
приложи доказе о испуњености услова и то следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 месеци: 1) Попуњен и
одштампан Пријавни формулар са званичне
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) Диплому о стеченом високом образовању; 3) Уверење о држављанству
Републике Србије, 4) Уверење из казнене евиденције МУП-а РС, 5) Извод из матичне књиге рођених; 6) доказ одговарајуће установе о
познавању језика на којем се изводи образовно
васпитни рад, уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику. Доказ о психичкој физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве доставити лично или послати на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић”, Змај Јовина 59,
22406 Ириг, са назнаком „За конкурс – радно
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место наставника математике”. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Информације о конкурсу
можете добити на број телефона: 022/2462-712;
лице за контакт: секретар Светлана Пантелић,
или лично на адреси школе: Змај Јовина 59,
22406 Ириг.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.
тел./факс: 022/630-571
e-mail: ossbpsm@mts.rs
www.sbpaja-sm.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове прописане чл.122, 123. став 13. и 14, 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 – др. закони, 10-2019, 6/2020 и 129/2021
88/17 и 27/2018), и то: I 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
(основно образовање), 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 педагошких
наука (лице из ове подтачке мора да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући премет, 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; II да има дозволу за рад
(лиценцу за наставника, педагога или психолога
одн. положен стручни испит); III да има обуку и
положен испит за директора (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан
је да исти положи у року од две гогине од дана
ступања на дужност; IV да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; V да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
VI да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 Став 1
тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања, за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривично дело примање или давање мита и других кривичних дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и за кога није у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; VII да
има држављанство Републике Србије; VIII да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад (српски). Наведени услови се доказују приликом пријаве на конкурс и проверавају у току
рада. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави следећу документацију: попуњен
одштампан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
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просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, (за лица која су стекла академско
звање мастер, доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основном академским
студијама); оверену фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу наставника, педагога
или психолога, односно уверење о положеном
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу за
директора (уколико кандидат поседује); потврду
да има најмање осам године рада у установи на
пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања; 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 насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнуће, 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 кривични санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање утврђено
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, (оригинал или
оверена фотокопија уверења, односно извода из
казнене евиденције, не старијег од шест месеци
– доказ издаје МУП, надлежна Полицијска управа); уверење о држављанству Републике Србије,
оригинал или оверена фотокопија, не старије
од од шест месеци; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој спососбности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду;
доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о знању
језика је диплома о стеченом образовању на
српском језику или положен испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе); оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора школе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); радну биографију. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкусра
у публикацији „Послови” и на огласној табли
Националне службе за запошљавање, Филијала у Сремској Митровици. Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкусра подносе се на
адресу школе: Основна школа „Слободан Бајић
Паја”, Фрушкогорска бб, Сремска Митровица,
са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Све информације у вези
расписаног конкурса могу се добити у школи на
телефон број: 022/630-571.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ”
24300 Бачка Топола, Дунавска 8
тел. 024/711-148

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске
установе може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 88/2017-3, 27/2018-3 (др. закон),
27/2018-22 (др. закон), 10/2019-5, 6/2020-20,
129/2021-9). Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање.

За директора предшколске установе може бити
изабрано лице које има образовање за васпитача или стручног сарадника из члана 140 ст. 1
и 2, односно одговарајуће високо образовање
и то: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије
специјалистичке академске студије и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно
групе предмета, (2) студије другога степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује 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. Кандидат
који има образовање из тачке 1 подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета. Поред
овог, потребно је да кандидат има и дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат за директора предшколске установе може
да буде и лице које има одговарајуће образовање за васпитача из члана 140 став 3 Закона,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године са
вишим образовањем. Поред овог потребно је да
кандидат има и дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 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
безуслов – на казна затвора у 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 дискриминатоно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на којем се одвија васпитнообразовни рад.
Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника). Ако
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.
ОСТАЛО: рок за пријављивање кандидата
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
са холограмом, 2. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
шест месеци), 3. уверење суда да против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута
оптужница или донето решење о одређивању
притвора (оригинал и не старије од шест месеци) – (уверење о некажњавању из основног суда
и МУП-а), 4. оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, 5. оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу или стручном испиту, уве-
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рење о положеном испиту за директора (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року положи испит за директора установе), 6.оригинал или оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника)
ако кандидат поседује, оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултатима стручнопедагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само за кандидате на конкурсу
који су претходно обављали дужност директора установе), 7. доказ о радном стажу у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог образовања, преглед кретања у
служби са биографским подацима. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од два
месеци) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горе наведену
адресу или предати лично секретару установе,
радним данима од 8.00 до 13.00 часова. Пријаве
са потребном документацијом доставити у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити у управној згради у Бачкој
Тополи, Дунавска 8 на телефон: 024/711-148.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Асистент за ужу научну област
Пословна информатика
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија пословне
информатике или сродне, уз претходно стечен
академски назив мастер економиста (из студија
пословне информатике или сродне), који је сваки
од претходних нивоа студија завршио просечном
оценом најмање осам (8) и који показује смисао
за наставни рад, односно, под истим условима
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/2018 27/2018 –
др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8.
марта 2018. године са изменама и допунама од
5.4.2018. године – исправка; 13.2.2019. године;
29.9.2020. године, Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године,
8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године,
30. јануара 2020. године – аутентично тумачење и 25. фебруара 2021. године – аутентично
тумачење), и Правилника о избору наставника и
сарадника Економског факултета у Суботици бр.
01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици,
Сегедиски пут 9-11, у року од 10 дана од дана
објављивања конкурса. Уз Пријаву приложити:
биографију са податцима о досадашњем раду,
фотокопију личне карте (у случају чиповане
личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије диплома, потврду
о статусу студента на студијама трећег степена, односно потврду да је лицу прихваћена тема
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докторске дисертације, списак радова и саме
радове, потврду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе које
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској
установи, као и све остале доказе који упућују
на испуњеност услова предвиђених законом,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати запримљену конкурсну документацију
кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Сарадник за избор у звање асистента
у области Медицинских наука,
ужа научна област
Клиничке медицинске науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из здравствене неге или друге медицинске области, који
је сваки од предходних студија завршио са просечном оценом најмање 8.00. У звање асистента може бити изабран и магистар наука коме је
прихваћена тема докторске дисертације и који
показује смисао за наставни рад, сваки од предходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање 8.00. Објављени стручни радови
у одговарајућој области, показује способност за
наставни рад, позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.

Сарадник за избор у звање асистента
у области Медицинских наука,
ужа научна област
Клиничке медицинске науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из клиничке и експерименталне физиологије или друге
медицинске области, који је сваки од предходних студија завршио са просечном оценом најмање 8. У звање асистента може бити изабран
и магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације и који показује смисао за
наставни рад, сваки од предходних степена
студија завршен са просечном оценом најмање
8. Објављени стручни радови у одговарајућој
области, показује способност за наставни рад,
позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената.

Сарадник ван радног односа за
избор у звање сарадника за део
практичне наставе из области
Медицинских наука
на одређено време од 1 године из
установа као наставне базе школе
(Дом здравља у Суботици
и Општа болница у Суботици)
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме и
најмање три године радног искуства у струци.

Наставник у звању предавача за
област Медицинских наука,
ужа научна област
Клиничке медицинске науке

подељено радно време између
високошколске установе и одговарајуће
здравствене установе, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука
или најмање стручни назив специјалисте академских студија из научне (стручне) области за коју
се бира у звање на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму, објављени стручни радови у ужој области
за коју се бира, способност за наставни рад,
позитивна оцена за наставно-педагошки рад од
стране студената током целокупног предходног
изборног периода као и сви остали услови који
су неопходни за избор у звање предавача прописани Правилником о избору у звања наставника
и сарадника школе.
ОСТАЛО: за сва занимања: право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/2017), услове прописане актом
Националног савета за високо образовање
(Минимални услови за избор у звање наставника на Академијама струковних студија и Високим
школама струковних студија), Правилником о
избору у звања наставника и сарадника Школе,
Правилником о организацији и систематизацији
послова у Школи, у складу са којима ће бити
извршен избор између пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање
запослења и звање – навести сва звања), списак радова и саме радове (уџбеници или збирке
задатака и сви остали радови), остале податке:
о наставном раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу;
о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним
активностима; доприносу академској и широј
заједници; признањима и наградама, доказ о
сарадњи са другим високошколским и научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству. Докази у овереној фотокопији: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак
дипломи или нострификације диплома стечених
у иностранству, доказ о уписаним докторским
студијама, оцена педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се односи на предходни изборни период (за кандидате
који имају педагошко искуство), докази о радном
искуству (наводе се сва запослења, од најскоријег до најстаријег), доказ надлежног органа
поводом чињенице да кандидат није под истрагом и није кривично осуђиван (уверење из суда
и полицијске управе). Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве на конкурс подносе се на адресу Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Сву
конкурсну документацију, као доказ о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској форми на мејл Школе: visokaskola@vsovsu.
rs. Упућују се кандидати да користе Образац
пријаве на конкурс који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир и неће бити
разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедиски пут 9-11.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Менаџмент
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука – економске науке, са докторском дисертацијом из уже научне области Менаџмент.
Поред наведених услова, кандидати треба да
испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању Закона о високом
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образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
– други закони, 67/19 и 6/20 – др. закони), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1
од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. године – исправка; измене и допуне 13. фебруара 2019. године, 29. септембра 2020. године),
Статута Економског факултета у Суботици бр.
01-1812 од 31. маја 2018. године, са изменама
и допунама од 20. децембра 2018. године и 28.
септембра 2020. године, Правилника о ближим
мимималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта
2016. године (измене и допуне од 8. септембра
2016. године, 22. септембра 2016. године, 1.
децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020.
године – аутентично тумачење), и Правилника
о избору наставника и сарадника Економског
факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.

ОСТАЛО: пријаве кандидата са прилозима:
стручна биографија, дипломе о одговарајућој
стручној спреми – оригинали или оверене
копије, извод из матичне књиге рођених – оригинал или оверена копија, уверење о држављанству – оригинал или оверена копија, списак
научних радова, радови (у папирном или електронском облику на ЦД-у); лекарско уверење,
уверења о неосуђиваности подносе се Учитељском Факултету на мађарском наставном језику у
Суботици на адресу Штросмајерова 11. у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у Листу
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у обзир.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: Образац – подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор
у звање наставника Универзитета (2. одељак
реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на ЦД-у
(Образац и Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану
личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе да
лице није правоснажном пресудом осуђено за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале
доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета
и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима
подносе се Економском факултету у Суботици,
Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања Конкурса.Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Факултет неће враћати запримљену конкурсну
документацију кандидатима.

Дипломирани дефектолог

ОИСШ „ДР СВЕТОМИР БОЈАНИН”

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14.
тел/факс 024/553-037

4 извршиоца

УСЛОВИ: услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020).

Дипломирани дефектолог

на мађарском наставном језику
2 извршиоца
УСЛОВИ: услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020).

Дефектолог васпитач

у развојној групи, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020).

Сарадник за научну / ужу научну
област Физичко васпитање
и спорт – физичко васпитање
– сарадник у настави

са одељењским старешинством у
посебним условима на мађарском
наставном језику, на одређено време,
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

24000 Суботица, Штросмајерова 11

за рад на мађарском наставном језику,
на одређено време од 1 године
(са могућношћу продужења
на још једну годину)
УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање
сарадника у настави на студијама првог степена студента мастер академских студија, који је
студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Остали услови за избор сарадника Факултета предвиђени
су одредбама Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и
67/2021 – др. закон) и општима актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског Факултета на
мађарском наставном језику у Суботици. Лице
које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи не може стећи звање
наставника, односно сарадника.
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Дефектолог наставник

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и васпитача у
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020).
ОСТАЛО: остали услови конкурса: поред услова
прописаних чланом 139 до 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020
и 129/2021), кандидати за горенаведено радно
место треба да имају: одговарајуће високо образовање према члану 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 и
129/2021) и према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи за ученике са сметњама у развоју („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020) и према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним

школама за ученике ментално ометене у развоју
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/95,
24/2004, 10/2009, 2/2012 и 11/2016). Кандидат
мора да испуњава и остале услове за пријем у
радни однос прописане чл. 139 Закона: да има
одговарајуће образовање; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, као и за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 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, односно мађарски језик уколико конкурише за радно место наставника који образовно-васпитни рад остварује на том језику. Кандидат који нема обавезно образовање прописано
чл. 142 Закона о основама система образовања
и васпитања (психолошке, педагошке, и методичке дисциплине), обавезан је да га стекне у
року од једне године, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат је дужан да уз
попуњени пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs – одељак „Ново на сајту”) на конкурс
достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању; уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или
оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену
копију доказа да зна српски језик (за сва радна
места) и мађарски језик уколико конкурише за
радно место наставника који образовно-васпитни рад остварује на том језику (Доказ је оверена
копија дипломе о завршеној основној, средњој
школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или оверена копија уверења
о положеном испиту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе. Уколико је кандидат стекао одговарајуће образовање из члана 140 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог
доказа, доставио и доказ да зна српски језик);
биографију са прегледом радних ангажовања
(обавезно навести адресу за пријем поште и
број телефона). Копије доказа које се подносе
при конкурисању морају бити оверене од стране
надлежног органа, у супротном се неће узети у
разматрање. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана, упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси
решење о избору кандидата. Изабрани кандидат
доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима пре закључења уговора о раду (не у склопу
конкурсне документације). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
на адресу: ОИСШ „Др Светомир Бојанин” Ивана
Горана Ковачића 14; 24000 Суботица (са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”). Информације о конкурсу могу се добити од секретара
школе Весна Узелац, радним данима у периоду
од 8 до 12 часова, позивом на број 024/553-037.

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

Наука и образовање

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ
15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/426-553
e-mail: skolavkb@ptt.rs

Наставник српског језика и
књижевности

за 89% радног времена на одређено
време, ради замене, односно до
повратка са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета
запослене
УСЛОВИ: кандидат који конкурише на наведено
радно место треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о Основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020
и 129/21) као 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). Члан
139 Закона о Основама система образовања и
васпитања прописује услове за пријем у радни однос, односно да 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 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, запоштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно васпитни рад. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3),
4) и 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: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 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. 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,
Бесплатна публикација о запошљавању

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 на радном месту
наставника српског језика и књижевности 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 лингвистиком; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;
дипломирани филолог српске књижевности и
језика са јужнословенским језицима; професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; рофесор,
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, односно дипломирани филолог
за југословенску и општу књижевност; професор
југословенске књижевности са страним језиком;
дипломирани филолог за књижевност и српски
језик; дипломирани филолог за српски језик и
књижевност; професор српског језика и српске
књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог (студијски програми: Српски језик
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српски језик; Српска књижевност; Српска
филологија (српски језик и лингвистика); Српска
књижевност и језик са компаратистиком; мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са општом књижевношћу; Српски језик; Српска
књижевност; Српска филологија (српски језик и
лингвистика); Српска филологија (српски језик
и књижевност); Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом
књижевности). 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). Кандидат уз
пријаву треба да достави: 1. доказ да поседује
одговарајуће образовање (оверену фотокопију
дипломе или уверења), 2. да је држављанин
Републике Србије (уверење о држављанству
РС не старије од шест месеци – оригинал или
оверена фотокопија). 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, запоштање 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 МУП-а не
старије од шест месеци – оригинал или оверена
фотокопија), 4. доказ да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад,
односно српски језик (диплома издата и стечена на српском језику или уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило
испит из српског језика са методиком, оригинал
или оверена фотокопија). Напомена: Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима – доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Након истека рока за достављање пријава није
могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Школа није у обавези

да враћа конкурсну документацију. У складу са
чланом 154 став 2 Закона о Основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Кандидат који уђе у ужи
избор биће позван на разговор. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на
које кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријаве са доказима доставити у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови”.
Пријаве доставити на адресу: Основна школа
„Вук Караџић”, Бадовинци, Карађорђева 1, 15358
Бадовинци.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „НАДА МАТИЋ”
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.
тел. 031/517-589

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
одсутног запосленог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарјуће образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван за кривично
дело казном дужом од 3 месеца или за дело против достојанства личности и морала. Кандидат
попуњава пријавни формулар на интернет страници Министарства. Уз одштампани формулар
доставити: оверену фотокопију дипломе, доказ
о неосуђиваности за наведена кривична дела и
уверење о држављанству. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Нада Матић”, Ужице, Хаџи
Мелентијева бб. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
Школе, телефон 031/517-589.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34
тел. 062/8825-735

Наставник електротехничке групе
предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију и ЦВ (радна
биографија). Конкурс се објављује у недељном
листу „Послови” при Националној служби запошљавања. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
именована од стране директора Школе. Поред
општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 – Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 –
аутентично тумачење), пријављени кандидати
треба да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закон, 10/2019 и 6/2020). а) Кандидат пријављен
за радно место наставника мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
и врсту стручне спреме прописану чланом 3.
став 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Електротехника („Службени гласник РС – Просветни гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018, 13/2018, 2/2020 и 14/2020) – за
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радна места наставника електротехничке групе
предмет (доказ оверена фотокопија дипломе);
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 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 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
(доказ уверење МУП-а и потврда повереника за
заштиту родне равноправности за непостојање
утврђеног дискриминаторног понашања), г) има
држављанство Републике Србије (доказ уверење о државњанству); д) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачке В
подтачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву,
а доказ о испуњености услова из тачке В б) ове
одлуке прибавља се пре закључења уговора о
раду. Документација се доставља у оригиналима или у овереним фотокопијама не старијим од
шест месеци и не враћа се кандидатима. Какндидати су дужни да у року од осам дана од дана
објављивања конкурса доставе документацију
тражену овим конкурсом. Пријаву са доказима
доставити на адресу: Техничка школа, Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице са назнаком, Пријава
за конкурс за пријем у радни однос”. Информације о конкурсу могу се добити путем телефона:
062/882-5735.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-268

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора Основне школе „Димитрије Туцовић” Чајетина треба да
испуњава услове прописане чланом 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да има
одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, за педагога и психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер
академске струдије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: – студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; – студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз које кандидат
мора да има претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета,
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу за рад наставника и стручног
сарадника (лиценцу), односно положен стручни
испит, да је савладао обуку и да има положен
испит за директора установе (лиценцу за директора), изабрани директор који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност у
складу са условима прописаним законом, да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
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образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кивичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
да није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, да има
држављанство Републике Србије, да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат за директора треба
да приложи: биографију са прегледом кретања
у служби, оверен препис/ оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са одредбама члана 140Зкаона
о основама система образовања и васпитања;
оверен препис/оверену копију дозволе за рад
наставника или стручног сарадника (уверење о
положеном испиту за лиценцу наставника или
стручног сарадника); доказ (оверена копија уверења) о положеном испиту за лиценцу за директора школе уколико је положио испит (пријава
ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема
положен испит за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност); потврду
о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење
оригинал о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима – не
старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима конкурса из члана 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал) – не старије од
6 месеци (издаје надлежна служба Министарства
унутрашњих послова); уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак (оригинал) – не старије од 6 месеци;
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал, код Привредног суда), уверење о
држављанству оригинал-не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених оригинал, доказ о познавању српског језика на ком
се остварује образовно-васпитни рад доставља
само кандидат који није стекао одговарајуће
образовање на српском језику у виду доказа да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ
(оверен препис/оверена копија) о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује;
доказ (оверен препис/оверена копија) о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања дужан је да достави
кандидат који је претходно обављао дужност
директора школе. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати. Пријаву на конкурс (пријава за конкурс доступна је на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) заједно
са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању услова за директора Школе,
заинтересовани кандидат доставља у назначеном року, лично или поштом на адресу школе:
ОШ „Димитрије Туцовић”, 31310 Чајетина, Сердара Мићића 5, у затвореном коверту са назнаком „Конкурс за директора”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
на телефон: 031/3831-268.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛАН МУЊАС”
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-338

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: кандидат за директора Основне школе
може да буде лице које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања односно:
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне судије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет односно групу предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне или 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; и да: има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); има завршену обуку и
положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора
установе дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик; није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат за директора школе уз пријаву подноси:
1) радну биографију; 2) оригинал или оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
високом образовању за наставника у школи; 3)
оригинал или оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника, односно уверења
о положеном стручном испиту; 4) потврду о 8
година рада у области образовања након стеченог одговарајућег образовања; 5) доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника); 6)
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико
се на конкурс пријавило лице које је претходно
обављало дужност директора школе); 7) доказ
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 8) уверење о држављанству; 9) извод из
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност
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за рад са ученицима и децом, прибавља се пре
закључења уговора са изабраним кандидатом.
Пријаву са доказима о испуњавању свих услова
тражених конкурсом слати у затвореној коверти
препорученом поштом са назнаком „Пријава на
конкурс за директора” на горе наведену адресу
или донети лично на адресу школе у секретаријат радним данима од 8. 00 до 13. 00 часова. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање
као ни фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа. 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.

се остварује образовно-васпитни рад подноси
кандидат који није стекао диплому на српском
језику, а доказ треба да буде издат од стране
високошколске установе за издавање таквих
докумената (оригинал или оверена фотокопија).
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном
неће се узети у разматрање, као и непотпуне
и неблаговремене пријаве. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду, доставља уверење о здравственој способности, не
старије од шест месеци. Пријаве се достављају
непосредно секретаријату Школе радним даном
у периоду од 11 до 14 часова или поштом на
горе наведену адресу. Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе на телефон
број 014/221-529.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВАЉЕВО

В РА Њ Е

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

Наставник хемије

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 – др.
закон и 6/2020), 129/2021 као и Правилника
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС – Просветни гласник 4/2022“) у делу где је
регулисан степен и врста образовања за предмет „хемија”, као и то да: има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 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 дискриминаторско понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс, кандидат треба да достави:
1. својеручно потписану пријаву на конкурс са
основним биографским подацима; 2. одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (формулар се налази на линку https: //www.mpn.gov.rs/
zaposljavanje-u-prosveti/ под називом „Формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања”; 3. оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; 4. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 5. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству; 6. извод из казнене
евиденције као доказ да кадидат није осуђиван
правоснажном пресудом за за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
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. доказ о познавању Српског језика на коме
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
17501 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 017/431-960

Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – високо
образовање на студијама трећег степена. Поред
општих услова утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане Законом о високом образовању, ближим критеријумима за избор у звање наставника Универзитета
у Нишу и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова на Педагошком факултету у Врању. Кандидат уз пријаву
подноси: биографију и библиографију, оверене
преписе диплома о завршеним студијама одговарајућег степена, списак научних и стручних
радова и саме радове и попуњен Образац о
испуњавању услова за избор у звање наставника – Образац Универзитета у Нишу. Пријаве се
подносе Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, 17501 Врање, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: на основу члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања кандидат мора да има
одговарајуће високо образовање за наставника, васпитача или стручног сарадника – 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
(дипломирани дефектолог, мастер дефектолог,
дипломирани или мастер учитељ, дипломирани или мастер професор предметне наставе
са положеним испитом за дефектолошку оспособљеност за рад са децом са сметњама у развоју, дипломирани педагог, дипломирани психолог, мастер психолог или мастер педагог);
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; поседовање дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценца); изабрани кандидат који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност; обука и положен испит за директора;поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење надлежне здравствене установе); најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;поседовање
држављанства Републике Србије; 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 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; знање
српског језика.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, а кандидати који су високо
образовање стекли по прописима о високом
образовању почев од 10. септембра 2005. год.
подносе фотокопију дипломе и основних и мастер студија;оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;потврду да кандидат има најмање осам година
радног искуства на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (потврда садржи податак о радном стажу
и пословима које је лице обављало и издаје је
установа у којој ради; ако кандидат није у радном односу потврду издаје установа у којој је
кандидат стекао радно искуство у области образовања и васпитања – оригинал); оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује);уверење о држављанству – оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); извод из
матичне књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци;доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (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 или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја 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
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања – достављају лица која су претходно обављала дужност директора;оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) или потписану изјаву кандидата да
није имао стручно-педагошки надзор у раду,
дату под кривичном и материјалном одговорношћу; преглед кретања у служби са биографским
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подацима (необавезно) и доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Фотокопије доказа које се подносе при
конкурисању за избор директора школе морају
бити оверене од стране надлежног органа, у
супротном неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима кандидат је дужан
да достави пре ступања на дужност. Изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност. Својеручно потписане пријаве са потребном документацијом достављају се на адресу школе. Министар ће у року
од 30 дана од дана пријема документације извршити избор директора школе и донети решење
о његовом именовању, о чему ће Школа обавестити лица која су се пријавила на конкурс. Рок
за подношење пријаве 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на
адресу школе: ШОСО „Јелена Мајсторовић” Зајечар Тимочке буне 14, 19000 Зајечар, са назнаком
„Конкурс за директора школе”. Контакт телефон:
019/429-744 – секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Стручни сарадник – психолог

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено
занимање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020,
3/2021 и 4/2021), а у складу са члановима 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. број
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018
– др. закон, 6/2020 и 129/2021).Остали услови:
кандидат уз молбу прилаже: попуњени формулар који се налази на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању (професор психологије, дипломирани психолог – општи
смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог – педагог, дипломирани
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију)
не старији од 6 месеци; уверење надлежне
полицијске управе о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела за која је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дело против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену санкцију и да
за њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; доказ да је кандидат
положио испит из српског језика по програму
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одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокпија) уколико је образовање стекао на страном језику; Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити на адресу: Основна школа „9.
српска бригада” Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац са назнаком „за конкурс”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок
за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Наставник предметне наставе,
предмет српски језик и књижевност
са 16,67% радног времена,
на одређено време, до повратка
запослене са одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште
услове предвиђене Законом о раду, као и посебне услове на основу члана 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 и ученицима, 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, 4. има
држављанство Републике Србије, 5. зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама. Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова.
Уколико кандидат нема наведено образовање,
обавезан је да га стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. 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 наведено образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар са кратком биографијом, кандидат доставља
и следећа документа: 1) оригинал или оверену
копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању)
2) доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 Закона – уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци
3) уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) – не старије од шест месеци, 4)
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија) – не старије од шест месеци, 5)
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова (оригинал
или оверена копија потврде издата од стране
високошколске установе); сматраће се да кандидат има поменуто образовање и уколико дос-

тави доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оригинал
или оверену копију потврде о положеном испиту). Уколико кандидат нема образовање из тачке 5) обавезан је да га стекне у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Доказ о знању српског језика, као језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Доказ о испуњености услова из тачке 2. (психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима) кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови” на адресу: Средња Школа Нови Бечеј Маршала Тита 5
23272 Нови Бечеј. Са назнаком „За конкурс”. Све
потребне информације можете добити позивом
на број телефона: 023/771-077.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој
школи предмета гитара
УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слободе 7,
Зрењанин. Члан 139 став 1 Закона прописује да
у радни однос у школи може да буде примљено
лице, под условима прописаним законом и то
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3)није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Докази о испуњености услова под
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) овог конкурса
прибавља се пре закључења уговора о раду.
Услови у погледу образовања наставника (члан
140 став 1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142
Закона). Наставник је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (б) студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
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2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Учесник конкурса треба да испуњава и услове из члана 2.
став 1 тачка 5) Правилника о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр.
18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 и 18/20), односно
учесник конкурса треба да је: (1) дипломирани
музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани
музичар – гитариста; (3) академски музичар
гитариста; (4) мастер музички уметник, професионални статус – гитариста; (5) мастер музички
уметник, професионални статус камерни музичар, са претходно завршеним основним академским студијама гитаре. У складу са чланом 141.
став 7. послове наставника, може да обавља
лице које је стекло основно, средње, више или
високо образовање на српском језику (на коме
се остварује образовно-васпитни рад), или је
положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Обавезно
образовање наставника прописано чланом 142
став 1Закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са европским
системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања
током читавог живота, у складу са прописима
којима се уређује високо образовање. Сматра се
да наставник, који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има образовање из члана 142 став 1Закона.
Начин пријављивања кандидата на конкурс: кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Потребна документација: 1. Оригинал, или оверена фотокопија одговарајуће
дипломе (уверења). Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10.септембра
2005. године доставља и оригинал или оверену
фотокопију дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1.степена. 2.Оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом
основном, средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се доказује да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе-за доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 3. оригинал или оверена
фотокопија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона. 4. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије. 5.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у
систему војног школства и образовања стеченог
у иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не
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одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. III Када је образовање стечено у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни
формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или
на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија
ће одбацити. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос из члана 139Закона о
основама система образовања и васпитања, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања у
Зрењанину применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође
на психолошку процену способности за рад са
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос и сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана
сачињавања листе кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос. Образложену
листу свих кандидата који испуњавају услове
комисија доставља директору у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од
достављања образложене листе свих кандидата
који испуњавају услове.Уколико кандидат не
дође на разговор у заказаном термину сматраће
се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у
стручној школи са одељењским
старешинством у основној музичкој
школи предмета гитара
УСЛОВИ: Место рада: седиште Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг Слободе 7,
Зрењанин и издвојено одељење Музичке школе
„Јосиф Маринковић” Зрењанин у Ковачици, Дом
културе „3.октобар”, Др Јанка Булика 59. Члан
139 став 1 Закона прописује да у радни однос у
школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;

3)није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о
испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под
тачком 2) овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 1 и 2., члан 141.
став 2 и 7. и члан 142 Закона). Наставник је лице
које је стекло одговарајуће високо образовање:
1)на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(б)студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1)
подтачка (б) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Учесник конкурса треба да испуњава
и услове из члана 2. став 1 тачка 5) Правилника
о степену и врсти образовања наставника у
основној музичкој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20
и 18/20), односно учесник конкурса треба да је:
(1) дипломирани музичар, усмерење гитариста;
(2) дипломирани музичар – гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4) мастер музички
уметник, професионални статус – гитариста. (5)
мастер музички уметник, професионални статус
камерни музичар, са претходно завршеним
основним академским студијама гитаре. У складу
са чланом 141. став 7. послове наставника, може
да обавља лице које је стекло основно, средње,
више или високо образовање на српском језику
(на коме се остварује образовно-васпитни рад),
или је положило испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Обавезно образовање наставника прописано
чланом 142 став 1Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова. Образовање из претходног става наставник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 став 1 Закона
остварује високошколска установа у оквиру
акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу
са прописима којима се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, који је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу има образовање из члана 142 став
1Закона. Начин пријављивања кандидата на конкурс: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
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просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе у року од 10
дана од дана објављивања конкурса у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Потребна документација: 1.Оригинал,
или оверена фотокопија одговарајуће дипломе
(уверења). Кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују
високо образовање од 10.септембра 2005. године доставља и оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о стеченом високом образовању 1.степена. 2.Оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о стеченом основном,
средњем, вишем или високом образовању на
српском језику или оригинал (или оверену фотокопију) потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе-за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона. 4. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије. 5.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Напомена у вези образовања стеченог у
некој од република СФРЈ, образовања стеченог у
систему војног школства и образовања стеченог
у иностранству: I Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. II Када је образовање стечено у систему војног школства, а врста образовања не
одговара врсти образовања која је прописана
чланом 140 Закона, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста
образовања одговарајућа за обављање послова
наставника. III Када је образовање стечено у
иностранству, а врста образовања не одговара
врсти образовања која је прописана чланом 140
Закона, министар, по претходно прибављеном
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника.
Кандидати под I, II, III достављају оригинал или
оверену фотокопију одговарајућег решења
министра. Сви докази морају бити достављени у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријавни
формулар са документацијом доставити на адресу: Музичка школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе 7 23000 Зрењанин, са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или на телефон 023/561-104. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања у Зрењанину
применом стандардизованих поступака.У року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са ученицима сматраће се
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да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос и сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Образложену листу свих кандидата који испуњавају услове комисија доставља директору у року
од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Директор установе доноси решење
о избору кандидата по конкурсу у року од осам
дана од достављања образложене листе свих
кандидата који испуњавају услове. Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном термину
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те
ће комисија његову пријаву одбацити.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Македонска 2

Оглас објављен 25.05.2022. године, у публикацији
„Послови” (број 988), поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ”

23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају и
услове из одредби чл. 139 до 142 Закона о основама система образовања и васпитања и члана
2. Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидат треба да: 1) има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета или 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), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
као 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; 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 као језик на којем остварује образовно-васпитни рад. На основу Правилника о

степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи наставу и друге
облике образовно-васпитног рада у разредној
настави може да изводи: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и
енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. Кандидат треба да приложи: 1) попуњену
пријаву на конкурс на пријавном формулару који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2) кратку
биографију са контакт подацима (телефон, адреса пребивалишта и адреса електронске поште);
3) оригинал или оверену фотокопију уверења
или дипломе о стеченом високом образовању и
стеченом одговарајућем звању у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи.
4) оригинал или оверену фотокопија потврде
високошколске установе о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи. 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 испуњава наведени услов (доказује се
оригиналом или овереном фотокопијом потврде
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврдом вискокошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије). Кандидат који није стекао наведено
образовање, испуњава услове конкурса уз обавезу да га стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као услов
за полагање испита за лиценцу; 5) уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 6) извод из матичне књиге рођених за кандидате који су променили име или презиме после
издавања дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија);
7) уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал или оверена фотокопија); 8) уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику у обавези је да достави
оригинал или оверену фотокопију уверења да
је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске
установе. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Фотокопије докумената оверава јавни бележник. Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Кандидати који уђу у
ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима и позвани на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Пријаве се достављају на
адресу: Основна школа „Др Бошко Вребалов”,
Српских владара 63, 23270 Меленци, са назнаком „За конкурс”.
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Сајам запошљавања
у Новом Пазару
Н

а сајму запошљавања који је организовала Филијала Нови Пазар
НСЗ учествовало је 35 послодаваца,
који су понудили више од 200 слободних радних места.
Највише су се тражили: дипломирани грађевински инжењери, дизајнери текстила, машински инжењери,
административни радници, магационери, возачи камиона, шивачи, тапетари, кувари, конобари, помоћни грађевински радници и др.
Обраћајући се учесницима сајма, директор новопазарске Филијале
НСЗ, Фахрудин Ђекић је рекао: „Сајам
запошљавања је одлична прилика за
незапослена лица и послодавце да на

једном месту у веома кратком року,
остваре своје циљеве и очекивања.
Ово је само једна од нефинансијских
мера активне политике запошљавања, коју спроводи НСЗ, а која има
за циљ ефикасније подстицање запошљавања”. Захвалио је свим послодавцима на учешћу на сајму, а посебно
онима који су дошли први пут, јер су
Националну службу запошљавања
препознали као поузданог партнера
у проналажењу адекватних стручних
кадрова.

Помоћник градоначелника Новог
Пазара, Енсар Шкријељ, истакао је да
Град подржава све активности које
спроводи новопазарска филијала НСЗ
и подсетио да је ове године Град Нови
Пазар у сарадњи са НСЗ, кроз Локални
акциони план запошљавања издвојио
6 милиона динара за подстицање запошљавања својих суграђана.
Власник предузећа „АРС МЕРМЕР”
из Новог Пазара, Неџиб Халиловић, истакао је да је његова фирма први пут
на сајму запошљавања и није крио
одушевљење: „С обзиром да смо ми
млада фирма, сматрам да је ово одличан формат, да на једном месту дођемо до радника који су нам потребни и
ову прилику користим да се захвалим
НСЗ на позиву”.
Сајам је посетило око 1500 тражиоца запослења, који су искористили прилику да на једном месту
успоставе брз и директан контакт са
више послодаваца. Како је казала,
рударско металрушки инжењер, Исмета Таaни, изузетно јој је важно што
је на сајму, јер жели да ради у својој
земљи и свом родном граду: „Имала
сам данас разговор са два послодавца
и верујем да ће у наредном периоду
уродити плодом и да ћу врло брзо
бити позвана на разговор како би почела да радим”.
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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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

