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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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2. Подршка реализацији третмана

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКУ СРБИЈЕ

11000 Београд, Милана Ракића 5

Инструктор

2500 извршилаца
Републички завод за статистику ангажоваће око
2500 инструктора за потребе спровођења пописа становништва, домаћинства и станова 2022.
године, у Републици Србији. Јавни позив за
пријаву кандидата биће објављен 24. јуна 2022.
године.
Пријављивање заинтересованих кандидата
вршиће се искључиво попуњавањем електронске
пријаве која ће бити доступна на сајту Републичког завода за статистику (www.stat.gov.rs) и на
веб-сајту Пописа (popis2022.stat.gov.rs), у периоду
од 24. јуна до 3. јула 2022. године.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 4 Правилника о спровођењу
јавног конкурса за попуњавање радних места у
Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-346/2022 од 28.
априла 2022. године и 51 број: 112-4186/2022 од
30. маја 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд.
Радна места којe се попуњавају:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
ПОЖАРЕВЦУ - ЗАБЕЛИ

1. Реализатор третмана

у Служби за третман, у звању саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне
области Педагошке, Психолошке или Социолошке или Политичке науке - смер за социјалну политику и социјални рад, или из стручне области:
Специјална едукација и рехабилитација - смер за
превенцију и третман поремећаја понашања 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 четири
године или специјалистичким студијама на факултету, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција
и Правилника о третману, програму поступања,
разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
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у Служби за третман, у звању
млађи саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области Педагошке, Психолошке или Социолошке или Политичке науке - смер за социјалну политику и социјални рад, или из стручне области:
Специјална едукација и рехабилитација - смер за
превенцију и третман поремећаја понашања 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 четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једну годину радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција
и Правилника о третману, програму поступања,
разврставању и накнадном разврставању осуђених
лица - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима

3. Инструктор водоинсталатер

у Служби за обуку и упошљавање
у звању референта
1 извршилац
Услови: завршена средња школа, водоинсталатерске или монтерске струке, положен државни
стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкцијаусмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима
Место рада: Пожаревац, Забелски пут б.б.
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

4. Стоматолог

у Служби за здравствену заштиту,
у звању саветник
1 извршилац
Услови: завршена средња школа, положен испит
за звање командира и радно искуство у Служби за
обезбеђење, односно на истим или одговарајућим
пословима у складу са законом од шест месеци и
током приправничког стажа, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

5. Стоматолошки техничар

у Служби за здравствену заштиту
у звању референта
1 извршилац
Услови: завршена средња школа, медицинске струке, одсек стоматолошки техничар, положен државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштитеи најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:

знање из Закона о извршењу кривичних санкција
вештина комуникације -непосредно, кроз разговор
са кандидатима.

6. Обрачун основних средстава
у Служби за опште послове
у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен
државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање из Уредбу о буџетском рачуноводству усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Место рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска б.б.
IV СЕДИШТЕ УПРАВЕ

7. Радно место инспектор за послове
планирања надзора над материјално
финансијским пословањем завода и
евалуацију реализованих надзора,
у звању виши саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовања из научне
области Економске науке 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 четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора;
најмање седам година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
знање из Закона о извршењу кривичних санкција и
Закона о инспекцијском надзору- усмено ; вештина
комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.
V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити
редни број радног места из текста конкурса као
и назив радног места за које се конкурише, име
и презиме, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта,
односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне
спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс,
пријава мора да буде својеручно потписана)-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених-заједничко за сва радна
места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему
која је наведена у условима за радно место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из
суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) -заједничко
за сва радна места;
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- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство у струци) -заједничко за
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту- за радна места
под редним бр. 1, 2, 3, 6, 7;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту или стручном
испиту у области здравствене заштите -за радна
места под редним бр. 4 и 5;
(У складу са чланом 101 Закона о државним службеницима државни стручни испит нису дужни да
полажу државни службеници који су здравствени
радници или здравствени сарадници у Управи за
извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу или су положили стручни испит у
области здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора-за радно место под
редним бројем 7;
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено
време и лице које је засновало радни однос на
радном месту инспектора на неодређено време, а
нема положен испит за инспектора, полаже испит
за инспектора у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био
у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет
презентацији Министарства правде, на следећој
интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/
tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у
складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води
службена евиденција, да их прибавља и обрађује
(члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Наведене доказе кандидат може да достави уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
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(изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која
је стечена у иностранству мора бити нострификована.
VI Општи услови за рад на радном месту:
Чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима прописано је да као државни службеник може
да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и
испуњава остале услове одређене законом, другим
прописом и правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у државном органу,
ако му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и није осуђиван на казну затвора од најмање шест м есеци.
Посебни услови за рад на радном месту:
Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних
санкција прописано је да се у радни однос не може
примити лице које је осуђено због кривичног дела
које се гони по службеној дужности, лице против
кога се води кривични поступак за кривично дело
које се гони по службеној дужности, лице које је
осуђено на безусловну казну затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са
прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
VII Рок за подношење пријавa на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном
радном месту провера стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку спровешће се у просторијама завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или
телеграмом, на контакте (бројеве телефона или
адресе) које наведу у својим пријавама.
IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних
санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
X Лицa задуженa за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 (радним данима
од 12.00 до 14.00 часова).
XI Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном
месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га
положи у року утврђеном законом.

Државни службеник на пробном раду који је радни однос засновао на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на
неодређено време, а који нема положен државни
стручни испит полаже државни стручни испит у
року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране
јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних
санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
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 и 95/18) члана 9
став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључака
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број 112-4164/2022 од 30. маја
2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне
и статистичке послове

у Одсеку за опште послове
у Одељењу за опште послове,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и обрађује податке за
потребе израде анализа из делокруга Одељења;
учествује у припреми предлога одговора подносиоцима притужби и представки; припрема, ажурира и води евиденције о подацима из делокруга
Одељења; стара се о правовременим и потпуном
информисању руководиоца и запослених о активностима из делокруга Одељења; распоређује
и води евиденцију коришћења сала у згради;
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заказује састанке, припрема материјале и води
рачуна о распореду састанака, времену и месту
њиховог одржавања; обавља организационе и
техничке послове везане за пријем, разврсавање
дневне и e-mail поште и води евиденцију о томе;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из области
друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање једну годину
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд, Немањина 11.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са Комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникацијa - провераваће се путем
симулације (писмено).
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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) – провераваће се писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција прописи из
надлежности органа - Закон о Влади - провераваће
се писмено путем писане симулације;
- Посебна функционална компетенција за радно
место - Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе и Закон о слободном приступу
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информацијама од јавног значаја- провераваће се
писмено путем писане симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Генералног секретаријата Владе www.gs.gov.rs.
V 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 –
стандардизовани инструмент (писмено), узорка
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).
VI Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних
органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Генерални секретаријат
Владе, Немањина 11, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких
радних места”.
VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Наташа Ковачевић, тел: 011/3617-745
Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00
часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса 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.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Генералног секретаријата Владе или
у штампаној верзији на писарници Генералног
секретаријата Владе, Немањина 11, 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.
XII 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) и
оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из
радног односа издате од стране државних органа
у коме је учесник јавног конкурса био у радном
односу.

Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и 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 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, 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. Потребно је да кандидат у делу
изјава у обрасцу пријаве заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
XIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене 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 Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
XIV Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је прописано 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.
XV Провера компетенција учесника конкурса
проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 20. јула 2022. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су навели у својим
пријавама.
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Провера општих и посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати
,,Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
број 2 (источно крило). Учесници конкурса који
су успешно прошли једну фазу изборног поступка
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које
наведу у својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на web страници Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на web
страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Обрасци пријаве на конкурс, могу се преузети
на званичној интернет презентацији Генералног
секретаријата Владе или у штампаној верзији на
писарници Генералног секретаријата Владе, Београд, Немањина 11.

ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Катанићева бр. 15, Београд – ГО Врачар.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тужилачки помоћник
– виши тужилачки сарадник у звању
самостални саветник
3 извршиоца

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, прати судску праксу,
израђује тужилачке акте, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши под
надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове предвиђене
законом и другим прописима.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита
и потребне компетенције за рад на радном месту.

сложености, прати судску праксу, израђује нацрте
једноставнијих поднесака, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши
под надзором и по упутствима јавног тужиоца,
односно заменика јавног тужиоца послове мање
сложености предвиђене законом и другим прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки
помоћник – тужилачки сарадник у звању
саветник: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за рад на
радном месту.

3. Радно место уписничар
у звању референта
2 извршиоца

Опис послова: Води уписнике, евидентира кретање предмета, обележава номенклатурне знаке
на попису списа, уводи и разводи предмете у уписнику, води регистар уписника, сређује и архивира
завршене предмете, саставља статистичке прегледе по уписницима и попуњава статистичке упитнике, води одговарајуће доставне књиге и књиге
експедиције, обавља и друге послове по налогу
управитеља писарнице.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног смера или техничког смера у трајању од четири године, најмање две године радног искуства у струци и
положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место записничар
у звању референта
1 извршилац

Опис послова: Обавља све дактилографске
послове у предметима додељеним у рад јавном
тужиоцу код кога је распоређен, куца записнике
и све остале диктате по налогу јавног тужиоца,
сређује списе по одредбама Правилника о управи
у јавним тужилаштвима и обавља потребне техничке послове у вези са предистражним и истражним поступком, поступа по наредбама са записника, води рачуна о уредности списа и води попис
списа, по налогу шефа дактилобироа обавља
и послове дактилографа у дактилобироу, стара се о чувању и преносу података, доступности
материјала, исправности биротехничке опреме и
рационалном коришћењу канцеларијског и другог
потрошног материјала, обавља и друге послове по
налогу тужиоца, шефа дактилобироа и секретара
тужилаштва.
Услови за рад на радном месту: Средња
стручна спрема друштвеног или техничког смера
у трајању од три или четири године, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад
на радном месту.

2. Радно место тужилачки помоћник
– тужилачки сарадник у звању
саветник

III Општи услови за запослење за сва радна
места: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа; да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање

IV У изборном поступку комисија ће проверити опште и посебне функционалне компетенције и понашајне компетенције, након чега ће

2 извршиоца
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комисија обавити разговор са кандидатима, по
следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике
Србије (провера ће се вршити писаним тестом);
• дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у доказ
о познавању рада на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
2. Провера посебних функционалних компетенција: Посебне функционалне компетенције
које ће се проверавати у изборном поступку су:
За радно место под бројем 1 – тужилачки
помоћник – виши тужилачки сарадник у
звању самосталног саветника:
• Посебна функционална компетенција у области
рада управа у јавном тужилаштву – познавање
материјалних и процесних прописа релевантних
за надлежност јавног тужилаштва, познавање прописа релевантних за управу у јавном тужилаштву,
познавање међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник – поседовање знања
и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и
других аката (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник – вештине управљања
преткривичним поступком (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом).
За радно место под бројем 2 – тужилачки
помоћник – тужилачки сарадник у звању
саветника:
• Посебна функционална компетенција у области
рада управа у јавном тужилаштву – познавање
материјалних и процесних прописа релевантних
за надлежност јавног тужилаштва, познавање прописа релевантних за управу у јавном тужилаштву,
познавање међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник – поседовање знања
и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и
других аката (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место тужилачки помоћник – вештине управљања
преткривичним поступком (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом).
За радно место под бројем 3 – уписничар:
• Посебна функционална компетенција у области
рада писарница у јавном тужилаштву – познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију јавног тужилаштва (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови – канцеларијско
пословање, методе и технике прикупљања евидентирања и ажурирања података у базама података и методе вођења интерних и доставних књига
(провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно
место упинсичар – познавање релевантних прописа из делокруга органа (провера ће се вршити
писаним тестом и разговором са кандидатом).
За радно место под бројем 4 – записничар:
• Посебна функционална компетенција у области
рада административни послови – канцеларијско
пословање, припрема материјала и вођење

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

Администрација и управа

записника (провера ће се вршити писаним тестом
и разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за област
рада дактилобиро – познавање прописа релевантних за надлежност и организацију јавног тужилаштва (провера ће се вршити писаним тестом и
разговором са кандидатом)
• Посебна функционална компетенција за радно
место запинсичар – познавање релевантних прописа из делокруга органа - Правилник о управи у
јавним тужилаштвима (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом)

Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет страници Првог основног јавног тужилаштва у Београду www.prvo.os.jt.
rs или у штампаној верзији у Секретаријату тужилаштва, Катанићева број 15, кабинет 4001.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућности се опредељује, да орган прибави податке о
којима се води евиденција по службеној дужности
или да ће то кандидат учинити сам.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве
биће обавештен о додељеној шифри у року од три
дана од дана пријема пријаве на начин на који је у
пријави назначио за доставу обавештења.

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

3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет
– проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на
компетенцијама

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

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Првог основног јавног
тужилаштва у Београду www.prvo.os.jt.rs.

4. Након провере понашајних компетенција
конкурсна комисија ће обавити интервју са
кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на
радном месту и прихватања вредности државних
органа.
Све наведене компетенције комисија ће проверити
у року од два месеца рачунајући од дана истека
рока за пријаву на оглас по предметном конкурсу.
База питања за проверу општих функционалних
компетенција биће објављена на интернет страници тужилаштва (www.prvo.os.jt.rs)
О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени
на начин на који су се одлучили да примају обавештења у вези са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који су
освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.
V Место рада: за сва радна места, место рада је
Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Катанићева број 15 – ГО Врачар.
VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва
радна места: Прво основно јавно тужилаштво у
Београду, Београд, Катанићева 15 са назнаком „За
јавни конкурс“.
VII Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Владимир Севић, секретар тужилаштва, тел. 011/6354-748 и Марко Ђурашевић виши тужилачки сарадник тел.
011/6354-742.
VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу садржи:
податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање,
стручне и друге испите подносиоца пријаве који
су услов за заснивање радног односа; податак о
знању рада на рачунару; податак о знању страног
језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; добровољно дату изјаву о припадности
националној мањини; посебне изјаве од значаја
за учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту
огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

IX Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс су: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“,
осим ако конкурсна комисија одлучи да приложени доказ не може да се прихвати као доказ којим
се кандидат ослобађа провере ове компетениције.
X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са комисијом: извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа (само они кандидати који су радили у државном органу); диплома
којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство); уверење о положеном правосудном испиту (само кандидати за радно место под бројем 1 и 2).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће
се да у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у
остављеном року не приложе остале доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писаним
путем се обавештавају да су искључени из даљег
изборног поступка. Докази се достављају на надресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у
градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који
су садржани у службеним евиденцијама прибавља
државни орган, осим ако кандидат не изјави да ће
сам доставити потребне доказе.

XI Трајање радног односа: За сва наведена
радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду трајању
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.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Од обавезе полагања државног испита исзузети
су кандидати који су положили правосудни испит.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на порталу е – управе, као и
на интернет презентацији и огласној табли Првог
основног јавног тужилаштва у Београду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
И МИГРАЦИЈЕ
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, 97/14, 94/17,
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интерном
и јавном конкурсу за попуњавање радних места
(„Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и 67/2021) и
Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-732/2022
од 31. јануара 2022. године, Комесаријат за
избеглице и миграције оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се раднa местa попуњавају:
Комесаријат за избеглице и миграције, 11070 Нови
Београд, Народних хероја 4.
II Место рада: Нови Београд, Народних хероја 4.

22.06.2022. | Број 992 |

7

Администрација и управа

III Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за добровољни
повратак азиланата у земље
порекла, у звању саветник

у Одељењу за координацију послова
у центрима за азил и прихватним
центрима, у Сектору за прихват,
збрињавање, реадмисију и трајна
решења у Комесаријату за избеглице
и миграције
2 извршиоца
Опис радног места: Прати стање, утврђује
потребе и предлаже мере и активности за обезбеђивање помоћи у сврху одрживог повратка;
информише лица о могућностима добровољног повратка и евидентира могућности за њихов
повратак; предлаже мерe за олакшавање повратка у земље порекла у сарадњи са међународним
организацијама; води евиденцију о броју лица
која су се добровољно вратила у земљу порекла;
израђује анализе о проблемима повратка у земљу
порекла; обавља анкетирање заинтересованих
лица за повратак у земљу порекла; учествује у
раду комисија за попис имовине и обавеза и другим комисијама; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру oбразовно-научног поља друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног
искуства у струци, као и потребне компентеције за
рад на радном месту.

2. Радно место за интеграцију
лица која су добила азил, у звању
саветник
у Одељењу за координацију послова
у центрима за азил и прихватним
центрима, у Сектору за прихват,
збрињавање, реадмисију и трајна
решења у Комесаријату за избеглице
и миграције
1 извршилац

Опис радног места: Учествује у поступку укључивања у друштвени, културни и привредни живот
лица којима је признато право на уточиште, кроз:
потпуно и правовремено информисање о правима, могућностима и обавезама, учење српског
језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у остваривању
права на здравствену и социјалну заштиту, помоћ
при укључивању на тржиште рада, обезбеђивање
информативог материјала на језику које лице разуме; обезбеђује једнократне помоћи у случајевима посебне социјалне или здравствене потребе;
учествује у изради појединачног плана интеграције за свако лице; прати реализацију плана интеграције и израђује извештаје о томе; утврђује приоритет за смештај лица којима је признато право
на уточиште или додељена субсидијарна заштита - давањем стамбеног простора на привремено
коришћење или давањем новчане помоћи за привремени смештај; води евиденцију о броју лица која
су се интегрисала у Републику Србију; учествује у
раду комисија за попис имовине и обавеза и другим комисијама; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру oбразовно-научног поља друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука, на основним академским
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног
искуства у струци, као и потребне компентеције за
рад на радном месту.

3. Радно место за праћење стања и
услова смештаја и квалитета живота
у центрима за азил и прихватним
центрима, у звању саветник
у Одељењу за координацију послова
у центрима за азил и прихватним
центрима, у Сектору за прихват,
збрињавање, реадмисију и трајна
решења у Комесаријату за избеглице
и миграције
1 извршилац

Опис радног места: Прати стање и услове смештаја и квалитета живота у центрима за
азил и прихватним центрима, израђује анализе
и извештаје и учествује у предлагању мера за
побољшање услова смештаја и квалитета живота у центрима за азил и прихватним центрима;
информише тражиоце азила о њиховим правима
и обавезама и пружање помоћи у остваривању
њихових права, обезбеђивање материјалних услова прихвата и здравствених услуга тажиоцима азила и ирегуларним мигрантима смештеним у центрима за азил и прихватним центрима; сарађује са
државним органима и органима јединица локалне
самоуправе, установама, удружењима и невладиним организацијама ради обезбеђивања остваривања права тражилаца азила; стара се о вођењу
и ажурирању евиденције о активностима у центрима за азил, лицима смештених у центрима за
азил и прихватним центрима; врши обезбеђивање,
пријем и поделу хуманитарне помоћи; води и ажурира евиденције у вези са функционисањем центара за азил; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру oбразовно-научног поља друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен
државни стручни испит; најмање 3 годинe радног
искуства у струци, као и потребне компентеције за
рад на радном месту.

4. Радно место за праћење процеса
европских интеграција и анализу
усклађености прописа, у звању
самостални саветник
у Одсеку за миграције и
евроинтеграције у Комесаријату
за избеглице и миграције
1 извршилац

Опис радног места: Прати прописе Европске
уније, анализира усклађеност прописа из надлежности Комесаријата са прописима и стандардима европског законодавства; прати, анализира и
извештава о политици Европске Уније из области
миграција и азила; прати реализацију процеса
европских интеграција у оквиру поглавља основних права, правосуђа и унутрашњих послова; припрема извештаје и прати спровођење обавеза из
делокруга Комесаријата у процесу придруживања
Европској Унији, обавеза из Европског партнерства
и препорука из Годишњег извештаја који Европска
комисија објављује о напретку Србије у процесу
приступања Европској Унији; припрема делове

стратешких докумената, пратеће документације и
платформи у процесу приступања Европској Унији,
у области из надлежноси Комесаријата; сарађује
са органима државне управе надлежним за координацију процеса приступања Европској унији;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру oбразовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стучни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци, као
и потребне компентеције за рад на радном месту.
IV 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 изборног поступка.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
- организација и рад државних органа Републике
Србије - провераваће се путем теста (писано);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писано).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменостˮ, ако
поседујете одговарајући сертификат, потврду или
други писани доказ о поседовању ове компетенције 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.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, врши се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Закон о азилу и привременој заштити) - провераваће се путем симулације
(усмено).
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- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места ( Закон о странцима) - провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Закон о азилу и привременој заштити) - провераваће се путем симулације
(усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о странцима) - провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитички послови (прикупљање
и обраду података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о избеглицама) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о азилу и привременој заштити и
Правилник о условима смештаја и обезбеђивању
основних животних услова у центру за азил) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада међународне сарадње и европских
интеграција (Механизми координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) - провераваће се
путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о избеглицама) - провераваће се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о управљању миграцијама) - провераваће се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за свих пет радних места могу се наћи на
сајту Комесаријата за избеглице и миграције, www.
kirs.gov.rs.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције за радно место 1, 2, 3 и 4 (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.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за радна места 1, 2, 3 и 4: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Пословиˮ.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
Бесплатна публикација о запошљавању

презентацији Комесаријата за избеглице и миграције и у штампаној верзији на писарници Комесаријата за избеглице и миграције, Нови Београд, ул.
Народних хероја бр. 4, као и на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и
који је саставни део Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државном органу („Службени гласник РС“, бр. 2/2019 и
67/2021). (Напомена: моле се кандидати да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу
да су преузели исправан Образац пријаве који се
односи на радно место на које желе да конкуришу,
односно да у горњем левом углу Обрасца пријаве
пише тачан назив органа и радног места на које
се конкурише).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
конкурса комисија састави списак кандидата међу
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин на који је
у пријави назначен за доставу обавештења.
Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца
пријаве може се наћи на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-zakandidate) у одељку,,Образац пријавеˮ.
VII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj
управи.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број: 18/16 и 95/18
- аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној
дужности, када је то неопходно за одлучивање,
у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне
податке о чињеницама садржаним у службеним
евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о

чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на адресу Комесаријата за
избеглице и миграције, Народних хероја 4, 11070
Нови Београд.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 4. јула 2022. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компентенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, 11070
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Комесаријата
за избеглице и миграције, Народних хероја број
4, 11070 Нови Београд. Учесници конкурса који
су успешно прошли једну фазу изборног поступка
обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе),
које наведу у својим обрасцима пријава.
X Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Трајање радног односа: Радни однос се
заснива на неодређено време.
XII Лице које је задужено за давање обавештења: Петар Божовић, тел: 011/3129-594 и
011/2857-578
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на
писарници Комесаријата за избеглице и миграције, Народних хероја бр. 4, 11070 Нови Београд,
са назнаком „За јавни конкурс”.
НАПОМЕНE
Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган под једнаким условима доступна
сва радна места и да се избор кандидата врши
на основу провере компетенција. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном
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органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада. Кандидати са
положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје
шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је
засновао радни однос на неодређено време и
државни службеник који је засновао радни однос
на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место
на које конкуришу.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао комесар Комесаријата за избеглице и
миграције.
Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и
миграције: www.kirs.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА
ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАС
о попуни формацијских места професионалних
војника у Војној академији Универзитета одбране
Министарства одбране пријемом лица из грађанства у професионалну војну службу у својству
професионалног војника на одређено време, по
следећем:

1) Возач

у Војној академији,
место службовања Београд
1 извршилац
УСЛОВИ: завршена основна школа; одслужен војни
рок; држављанин / држављанка Републике Србије
до 30 година; возачка дозвола Б и Ц категорије.

2) Противпожарац - возач
у Војној академији,
место службовања Београд
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; одслужен
војни рок; држављанин / држављанка Републике
Србије до 30 година; возачка дозвола Б и Ц категорије.

3) Противпожарац

у Војној академији,
место службовања Београд
1 извршилац
УСЛОВИ: завршена основна школа; одслужен
војни рок; држављанин /држављанка Републике
Србије до 30 година.
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4) Чувар

у Војној гимназији,
место службовања Београд
1 извршилац
УСЛОВИ: завршена основна школа; одслужен
војни рок; држављанин / држављанка Републике
Србије до 30 година.
ОСТАЛО: Неопходно је да заинтересована лица
имају одслужен војни рок и да нису старија од 30
(тридесет) година (по Уредби о пријему у професионалну војну службу, Службени гласник Републике Србије бр. 35/15, 98/18 и 63/20). Грађани Републике Србије који су заинтересовани за
запослење у својству професионалног војника
на одређено време, а ради добијања детаљних
информација, могу се јавити на Војну академију,
Улица Вељка Лукића Курјака број 33 (пријавница
број 1), Београд, сваког радног дана од 11 часова
до 13 часова у временском периоду до 31.07.2022.
године.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
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, 97/14, 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“,
број 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
Број: 112-3496/2022 од 28. априла 2022. године,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација оглашава

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

1. Радно место за координацију
активности Националног
координационог тела за олакшање
трговине (Секретаријат НКТОТ)
и сарадњу са међународним
економским организацијама ОУН
и другим мултилатералним и
регионалним организацијама и
иницијативама, у звању саветник

Сектор за спољнотрговинску политику
и мултилатералну и регионалну
економску и трговинску сарадњу, Група
за сарадњу са ЦЕФТА, међународним
економским организацијама ОУН и
другим мултилатералним и регионалним
организацијама и иницијативама
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми и предлагању мера и активности у циљу унапређења и
олакшања спољне трговине; израђује извештаје,
анализе и документа за информисање Владе о овој
области; учествује у припреми предлога за олакшање спољне трговине и отклањања баријера
у трговини које достављају стручне радне групе
НКТОТ, надлежна министарства и представници
пословне заједнице; прати реализацију активности
у области олакшања спољне трговине; координира
сарадњу у размени података између министарстава и других надлежних органа и организација у
погледу политике олакшања спољне трговине и
координира друге активности у циљу олакшања

спољне тргоине у складу са добром међународном
праксом и потребама пословне заједнице; прати сарадњу са Европском економском комисијом
Уједињених нација (UNECE), Конференцијом Уједињених нација о трговини и развоју (UNCTAD),
Организацијом за економску сарадњу и развој
(OECD), Регионалним саветом за сарадњу (RCC),
Иницијативом за сарадњу у југоисточној Европи
(SECI), Организацијом за црноморску економску
сарадњу (BSEC) и Централно-eвропском иницијативом (CEI); обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место туристички инспектор
за Град Београд (место рада
Београд), у звању саветник

Сектор туристичке инспекције, Одељење
туристичке инспекције Београд, Одсек
туристичке инспекције за Град Београд
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање; поступа по представкама
и извештава подносиоце о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту; прати примену прописа из делокруга рада инспекције и учествује у изради анализа и извештаја; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из поља
друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 3
године, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

3. Радно место инспектор
електронских комуникација,
у звању самостални саветник

Сектор за електронске комуникације
и поштански саобраћај, Одељење за
планирање, развој и надзор у области
електронских комуникција, Група
за инспекцијски надзор у области
електронских комуникација
1 извршилац
Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање; поступа по представкама
и извештава подносиоце о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим
стварима и анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана
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инспекцијског надзора и годишњег извештаја о
раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје
и учествује у припреми предлога иницијатива за
измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из стручне
области електротехничко и рачунарско инжењерство или из стручне области машинско инжењерство, или из научне области правне науке, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 5
година, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
III Место рада: За радна места под редним
бројевима 1, 2 и 3 – Београд.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција,
провера понашајних компетенција и интервју са
комисијом.
Кандидат који не испуни мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка, обавештава се о резултату провере компетенције и не позива се да учествује у провери
следеће компетенције у истој или наредној фази
изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација- провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради
текста, 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 ће на
основу приложеног доказа донети одлуку да ли
може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
Бесплатна публикација о запошљавању

анализирања доступних информација) - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - прописи из делокруга радног
места (Закон о потврђивању Споразума о измени
и приступању Споразуму о слободној трговини у
централној Европи - ЦЕФТА 2006) - провераваће
се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за oдређено радно место - страни језик - Енглески језик
ниво Б2 - провераваће се путем теста (писано).

који је саставни део Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/2019
и 67/2021).

За радно место под редним бројем 2:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова - поступак инспекцијског надзора и основне методологије анализе ризика - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за област
рада студијско-аналитичких послова - прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности органа
(Закон о туризму) - провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити становништва од изложености
дуванском диму) - провераваће се путем симулације (усмено);

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који су у
пријави назначили за доставу обавештења.

За радно место под редним бројем 3:
• Посебна функционална компетенција за област
рада инспекцијских послова - (општи управни
поступак и управни спорови) - провераваће се
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи и акти из надлежности
органа (Закон о електронским комуникацијама) провераваће се путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о инспекцијском надзору) - провераваће
се путем симулације (усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији
Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције за сва радна места: управљање информацијама; управљање задацима и
остваривање резултата; оријентација ка учењу и
променама; изградња и одржавање професионалних односа и савесност посвећеност и интегритет,
провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности
државних органа - провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „Послови“.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на одговарајућим Обрасцима пријава који су за свако
радно место доступни на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној верзији на писарници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26,
Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је приложен уз текст овог конкурса и

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.

VII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе или уверења којим
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 положеном испиту за инспектора (за радна
места под редним бројем 2 и 3); 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.
Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др.
закон и 95/18) прописано је да лице на пробном
раду које је радни однос засновало на радном
месту инспектора на неодређено време и лице
које је засновало радни однос на радном месту
инспектора на неодређено време, а нема положен
испит за инспектора, полаже испит за инспектора
у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа. Ставом 6. истог члана Закона прописано
је да изузетно, испит за инспектора није дужан да
полаже инспектор који је на дан ступања на снагу овог закона имао најмање седам година радног
искуства на пословима инспекцијског надзора и
испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора (за радна места под редним
бројем 2 и 3).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Фотокопије докумената
које нису оверене од надлежног органа неће се
разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту и уверење о положеном испиту за инспектора.
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Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18) је, између
осталог, прописано да су органи у обавези да
по службеној дужности, када је то неопходно за
одлучивање, у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
VIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном
комисијом позивају се да у року од 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 Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, Београд.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 11. јула 2022. године, о чему ће
кандидати бити обавештени на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе) које наведу у
својим пријавама, или путем телеграма на адресу
наведену у пријави.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати ‘’Србија’’ Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са комисијом ће се обавити
у просторијама Министарства трговине, туризма
и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или
електронске адресе) које наведу у својим пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у
пријави.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
XI Трајање радног односа: За сва радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Ивана Пантић контакт
телефон: 011/3617-896 и Маја Наков контакт телефон: 011/3616-269.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно
на писарници Министарства трговине, туризма
и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места” (назив радног
места).
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НАПОМЕНE
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима су при запошљавању у државни
орган под једнаким условима доступна сва радна
места и избор кандидата врши на основу провере
компетенција.
Положен државни стручни испит није услов нити
предност за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од 6
месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
је именовао министар трговине, туризма и телекомуникација.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА
И ЕНЕРГЕТИКЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05,
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,
95/18 и 157/20), члана 9 став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“,
брoj 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-6012/2021 од 29. јуна 2021. године,
Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-730/2022
од 31. јануара 2022. године и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-3508/2022 од 28. априла
2022. године, оглашава

припрема управна аката; организује и надзире
припрему стручних основа за израду нацрта закона, подзаконских аката, техничких прописа, стратегија и акционих планова у области коришћења
ОИЕ и стара се о њиховој усклађености са прописима Европске уније, као и припрему анализе
ефеката примене тих прописа; даје мишљења на
нацрте закона и акта других овлашћених предлагача; прати реализацију Енергетског биланса,
програма остваривања стратегије развоја енергетике у области коришћења ОИЕ и националног акционог плана за коришћење ОИЕ и предлаже мере за остваривање планираних циљева;
учествује у остваривању међународне сарадње у
области коришћења ОИЕ, преговарачком процесу
у поступку приступања Европској унији, раду Енергетске заједнице и других међународних организација чији се делокруг рада односи на коришћење
ОИЕ; организује припрему и праћење реализације пројеката из области коришћења ОИЕ који
се финансирају из међународне помоћи, међународних фондова и из буџета Републике Србије;
припрема програмску структуру буџета за Сектор
и извештава о извршењу буџета; обавља и друге
послове по налогу помоћника министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, или
из стручне области технолошко инжењерство,
електротехничко и рачунарско инжењерство,
или 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 наjмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање седам годинa радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место руководилац Групе,
у звању саветник
у Групи за пројекте у области
обновљивих извора енергије, у
Одељењу за планирање развоја
енергетике у области обновљивих
извора енергије, у Сектору за зелену
енергију
1 извршилац

у Одељењу за планирање развоја
енергетике у области обновљивих
извора енергије, у Сектору за зелену
енергију
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе,
пружа стручна упутства државним службеницима
у Групи, координира и надзире њихов рад; прати
препоруке, директиве и друге прописе; координира послове за прибављање средстава потребних
за реализацију пројеката из области коришћења
ОИЕ који се финансирају из међународне помоћи
и међународних фондова; учествује у изради стратешких докумената у области обновљивих извора енергије; коoрдинира припрему извештаја о
стратешким докуменатима у области обновљивих
извора енергије; организује израду апликација за
финансирање пројеката из потенцијалних извора
финансирања пројеката у области обновљивих
извора енергије, као и о могућностима и користима од учешћа у програмима; прати активности које
се односе на припрему документацијe за информисање јавности у вези са стратешким докуменатима
у области обновљивих извора енергије; спроводи
препоруке ревизора; припрема извештаје о изради стратешких докумената у области обновљивих
извора енергије; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Oпис послова: Руководи и планира рад
Одељења, пружа стручна упутства државним
службеницима у Одељењу, координира и надзире њихов рад; решава у управним стварима и

Услови: Стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство рударства и енергетике, Београд,
Немањина број 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место начелник Одељења,
у звању виши саветник
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место за канцеларијске и
административне послове у области
обновљивих извора енергије,
у звању рефернт
у Групи за унапређење капацитета у
области обновљивих извора енергије
у Одељењу за планирање развоја
енергетике у области обновљивих
извора енергије, у Сектору за зелену
енергију
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем поште, њено евидентирање у књигу поште и друге евиденције; доставља сигнирану пошту обрађивачима; експедује
пошту, ажурира повратнице и даје информације о
кретању предмета; води усмену и писану комуникацију са органима и организацијама, институцијама, правним и физичким лицима у циљу пружања
информација, доставе података и обавештења;
обавља канцеларијске послове; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено средње образовање друштвеног, природног или техничког смера, најмање две
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

4. Радно место за припрему
пројеката који се финансирају из
фондова ЕУ и међународне помоћи,
у звању самостални саветник

у Одсеку за планирање и програмирање
пројеката, у Одељењу за управљање
пројектима
1 извршилац
Опис послова: Координира израду прилога у
припреми стратешких и програмских докумената
за финансирање из фондова ЕУ и међународне
помоћи; води послове идентификације и формулације капиталних пројеката за коришћење
средстава из фондова ЕУ, међународне помоћи
и домаћих извора финансирања; координира
припрему предлога капиталних пројеката и прати израду релевантне пројектне документације
(студије изводљивости и слично) у одговарајућем
формату, у складу са процедурама; организује
активности у вези са планирањем потребног
националног суфинансирања; контролише спровођење препорука ревизора и спроводи правила
и принципе неопходне за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог и
индиректног управљања средствима ЕУ у оквиру надлежности Одсека; учествује у раду релевантних секторских група за припрему пројеката; сарађује са националним, ЕУ и међународним
институцијама релевантним за програме и пројекте ЕУ и међународних донатора; обавља друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
Бесплатна публикација о запошљавању

односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима, доступна су сва радна места и избор
кандидата се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на
траженом нивоу и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши
провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја Службе за
управљање кадровима о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу
општих функционалних компетенција, вршиће се
провера посебних функционалних компетенција,
и то:
За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - нормативни послови (стратешки
циљеви Републике Србије у области енергетике) усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - послови међународне сарадње и
европских интеграција (познавање прописа ЕУ у
контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске
уније) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење,

прописи и акти из надлежности и организације
органа (Закон о коришћењу обновљивих извора
енергије) - усменом симулацијом.
За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик,
ниво Б2) - усменом провером путем разговора са
кандидатом;
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада - студијско-аналитички послови
(израда секторских анализа) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о коришћењу обновљивих извора енергије)
- усменом симулацијом.
За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - административни послови (канцеларијско пословање) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга
радног места (Пословник Владе) - усменом симулацијом.
За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - страни језик (енглески језик,
ниво Б2) - усменом провером путем разговора са
кандидатом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа
(Уредба о управљању програмима претприступне
помоћи европске уније у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II) за период 20142020. године) - усменом симулацијом;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из области
делокруга радног места (Зaкон о потврђивању
Оквирног споразума између Републике Србије и
Европскe комисијe о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II) - усменом симулацијом.
Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и
интегритет, а за радна места под тачкама 1 и 2 и
управљање људским ресурсима) - провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту
и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом
на адресу: Министарство рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се
предају непосредно на писарници Министарства
рударства и енергетике, Немањина бр. 22-26,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места”.
V Лицe задуженo за давање обавештења о
конкурсу: Алекса Терзић 011/360-44-44.
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.
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VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства рударства и енергетике или
у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина
бр. 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве
се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (кандидати са
положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано
је, између осталог, да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају
личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито
изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима / уверење о положеном правосудном
испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених
евиденција.
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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 Министарства рударства и енергетике.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако
радно место посебно.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су да
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији,
према услову о дужини радног искуства у струци
из радних места на која конкуришу.
XI Врста радног односа: За сва четири радна места радни однос заснива се на неодређено
време.
XII Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Са
учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве
на конкурс, изборни поступци ће се спровести,
почев од 7. јула 2022. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем
електронске адресе.
Провера општих функционалних компетенција,
посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати
Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2
(источно крило) или у просторијама Министарства
рударства и енергетике, Београд, ул. Краља Милана 36. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или електронске адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци - државни службеник на пробном раду,
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време а који нема положен
државни стручни испит, полаже државни стручни
испит у року од шест месеци од дана заснивања
радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је
именовао министар рударства и енергетике.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.
suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
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 и 95/18) и члана
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021),
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Немањина 22-26, Београд.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење и
извршење буџета у области заштите
и унапређења положаја особа са
инвалидитетом, звање саветник
Одсек за заштиту и унапређење
положаја особа са инвалидитетом,
Сектор за заштиту особа са
инвалидитетом
1 извршилац

Опис посла: прати ефекте спроведених мера у
области и припрема информације учествује у припреми израде предлога финансијског плана за
програме заштите и унапређења положаја особа
са инвалидитетом; стара се о раду комисија за
сагледавање пројеката удружења особа са инвалидитетом и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом,
прати реализацију и врши контролу наменског
утрошка средстава по одобреним пројектима;
учествује у провери исправности документације
по поднетим захтевима којом се доказује испуњеност услова за остваривање права на рефундацију
пореза на додату вредност при увозу моторних
возила за особе са инвалидитетом;врши контролу документације аутопревозника за рефундацију трошкова по основу остварене повлашћене
вожње у унутрашњем путничком саобраћају особа са инвалидитетом; прати извршење Буџетског
фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и припрема информације о извршењу; припрема предлоге одговора
на представке грађана, институција, удружења
и организација особа са инвалидитетом и њихових чланова;сарађује са организацијама цивилног
друштва и другим органима и организацијама које
се баве оснаживањем положаја особа са инвалидитетом и обавља друге послове које одреди
шеф Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним
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академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит;
радно искуство у струци од најмање три године и
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место администратор мреже
и мрежних сервиса, звање референт
Oдељење за анализу, развој и
унапређење информационог ситема
и техничку подршку, Сектор за
информационе технологије
1 извршилац

Опис посла: анализира рад система, конфигурише, надгледа и одржава мрежну инфраструктуру и
сервисе; сарађује са корисницима информационих
система у циљу прилагођавања техничких захтева
за унапређење ИТ решења и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама; спроводи активности на развоју и унапређењу
мрежне инфраструктуре и сервиса у складу са развојем нових технологија; прати нова хардверска
и софтверска достигнућа у технолошкој области
мрежне инфраструтуре;води и учествује у реализацији пројеката у складу са усвојеним планом и
одлукама о формирању пројектног тима;- учествује у раду стручних тимова за израду пројектних
задатака и техничких спецификација, инсталације,
реконфигурације и верификација исправног рада
опреме и обезбеђење континуитета рада мрежне инфраструктуре и сервиса; учествује у изради документације везане за процесе, процедуре,
правилнике, корисничка и техничка упутства за
информационе система који су у надлежности
Одељења; иницира, планира и организује активности развоја безбедности мрежне инфрсатруктуре и предлаже, планира и организује и реализује
имплементацију нових технологија у оквиру
надлежности Одељења; израђује и ажурира упутства, пројектну и корисничку документацију;учествује у изради предлоге процедура и извештаја у
области мрежне инфраструктуре; спроводи обуке
из домена мрежне инфраструктуре и обавља све
остале послове по налогу начелника Одељења
Услови: средња школа друштвеног,техничког
или природног смера, положен државни стручни
испит, радно искуство у струци од најмање две
године као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
III Место рада: Београд (за сва радна места).
IV Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено
време.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне
компетенције и фазе у којој се спроводи интервју
са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка
радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Бесплатна публикација о запошљавању

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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
VI 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:
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област
рада Студијско - аналитички послови (Прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о државној управи) - провераваће се
писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности организације и органа (Закон о
професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа са инвалидитетом) - провераваће се писано
путем симулације.
Посебне функционалне компетенције које
се проверавају у изборном поступку за радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада Информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, linux),
Хардвер, Информациона безбедност) - провераваће се писано путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - професионално окружење, прописи и акти
из надлежности организације и органа (Закон о
државној управи) - провераваће се писано путем
симулације.
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног
места (Закон о заштити података о личности) провераваће се писано путем симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања
(http://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti).
VII Провера понашајних компетенција за сва
извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет и управљање људским ресурсима) провераваће се путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.
VIII Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту и

прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
IX Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно
на адресу Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Немањина 22-26,
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
X Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелена Шекуљица и Олга Пуљевић, тел. 011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, од 10.00 до 13.00 часова.
XI 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.
XII Датум оглашавања: 22. јун 2022. године.
XIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече 23. јуна 2022.
године и истиче 30. јуна 2022. године.
XIV 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 Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-управе,
на интернет презентацији Националне службе за
запошљавање или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
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.
XV Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
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XVI Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су да
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији,
према услову о дужини радног искуства у струци
из радних места на која конкуришу.
XVII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата
врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа.
XVIII 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 11. јула 2022. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени meilom или
телеграмом на адресе које су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција
компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно
крило) - за сва извршилачка радна места.
Провера посебних функционалних компетенција
ће се обавити у у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило) или
просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (Немањина 22-26, Београд) - за сва извршилачка радна
места.
Провера понашајних компетенција обавиће се
у Служби за управљање кадровима, у Палати
“Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина
број 2. (источно крило) а интервју са комисијом
обавиће се у просторијама Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Теразије 41, Београд и Немањина 22-26, Београд - за
сва извршилачка радна места.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
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изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима
пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и
члана 103. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
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.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено
време и лице које је засновало радни однос на
радном месту инспектора на неодређено време, а
нема положен испит за инспектора, полаже испит
за инспектора у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа (ова напомена се односи само за радна места под редним бројем 7. и 8.)
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 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), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар за рад, запошљавања, борачка
и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати
опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
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 и 95/18) и члана
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања - Инспекторат за рад, Београд,
Немањина 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Инспектор рада I, у звању
самостални саветник

I Одељење инспекције рада у Граду
Београду, Инспекторат за рад
1 извршилац
Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање; поступа по представкама
и извештава подносиоце о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим
стварима; учествује у изради предлога контролних
листи, плана инспекцијског надзора и годишњег
извештај о раду; прати примену прописа и стање
из делокруга рада инспекције; израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога
иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких
наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положем испит за
инспекторе; радно искуство у струци од најмање
пет година; потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место инспектор рада I,
звање самостални саветник
Одeљење инспекције рада Ужице,
Инспекторат за рад
1 извршилац

Опис посла: спроводи инспекцијски надзор и
превентивно деловање; поступа по представкама
и извештава подносиоце о предузетим радњама
и мерама и даје обавештења странкама; подноси
пријаве надлежним органима у складу са својим
овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним
инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложенијим
стварима; учествује у изради предлога контролних
листи, плана инспекцијског надзора и годишњег
извештај о раду; прати примену прописа и стање
из делокруга рада инспекције; израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога
иницијатива за измене и доношење нових прописа; обавља и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких
наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положем испит за
инспекторе; радно искуство у струци од најмање
пет година; потребне компетенције за рад на радном месту.
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Место рада: Ужице.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем
симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о познавању рада на рачунару
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.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила
за проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радна место под редним бројевима 1 и 2:
- Посебна функционална компетенција за област
рада - инспекцијски послови (општи управни
поступак и управни спорови, поступак инспекцијског надзора и основи методологије анализе ризика) - провераваће се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се усмено путем симулације
- Посебна функционална компетенција за радно
место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о безбедности и
здрављу на раду) - провераваће се усмено путем
симулације.
- Посебна функционална компетенција за област
рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора,
укључујући и способност критичког вредновања и
анализирања доступних информација) - провераваће се усмено путем симулације
- Посебна функционална компетенција за радно
место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон o раду) - провераваће се усмено
путем симулације.
V Провера понашајних компетенција за
извршилачка радна места под редним бројeвима 1и 2: 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,
узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Бесплатна публикација о запошљавању

VI Интервју са комисијом за извршилачка радна места под редним бројeвима 1 и
2: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање
кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Јелена Шекуљица или Олга Пуљевић
тел: 011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 до
13.00 часова.
IX 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.
X 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.
Датум оглашавања: 22. јун 2022. године.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је осам дана и почиње да тече 23.јуна 2022. године и истиче 30. јуна 2022. године.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања или у штампаној верзији на
писарници Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве
учествује у даљем изборном поступку. Шифра
пријаве уноси се у образац пријаве након што
комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној
шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода

из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама.
XIII Рок за подношење доказа: кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од (5) пет радних дана од
дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку, односно који
на основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда,
решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство), дужни су да
их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији,
према услову о дужини радног искуства у струци
из радних места на која конкуришу.
XIV Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос заснива се на неодређено
време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата
врши на основу провере компетенција. Положен
државни стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа.
XV 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 11.07.2022. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени meilom или телеграмом
на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и
понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом
ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
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Учесници конкурса који су успешно прошли једну
фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона
или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су
навели у обрасцу пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о 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. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид,
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.
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 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), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар за рад, запошљавања, борачка
и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати
опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за наведена радна
места, може се преузети на званичној интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања или у штампаној верзији на
писарници Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
16230 Лебане, Цара Душана 118
тел. 016/843-531

Записничар - референт

на одређено време од 6 месеци
Опис послова: по годишњем распореду послова
обавља све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је распоређен,
пише записнике, врши унос текстова по диктату
и са диктафонских трака, врши препис текстова и
рукописа и израђује све врсте табела, у сарадњи
са корисницима услуга коригује унете податке,
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стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале и дистрибуира
их корисницима услуга, стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности
биротехничке опреме и рационалном коришћењу
канцеларијског и другог потрошног материјала,
води уписник за евиденцију штампаних ствари и
публикација, води евиденцију о свом раду, ради и
друге послове по налогу председника суда.

прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција (образац бр. 1), или ће то
кандидат учинити сам (образац бр. 2).

Услови: предвиђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Основном суду у Лебану I Су 1-130/2019
од 01.03.2019. године а то су: III или IV степен
средње стручне спреме, друштвеног, природног
или техничког смера, најмање две године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару,
положен испит за дактилографа IА или IБ класе, положен државни стручни испит и потребне
компетенције за ово радно место. Општи услови:
држављанство Републике Србије, да је учесник
конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније
није престао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа,
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и
95/18) прописано је поред осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибави 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. Потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности,
да Основни суд у Лебану прибави податке о којима
се води службена евиденција (Образац 1), или ће
то кнадидат учинити сам (Образац бр. 2). Наведене обрасце изјава је могуће преузети на интернет адреси Основног суда у Лебану, uprava@lb.os.
sud.rs. Попуњену изјаву по Обрасцу бр. 1 или по
Обрасцу бр. 2 је неопходно доставити уз наведене
доказе, како би Основни суд у Лебану могао даље
да поступа.

У изборном поступку вршиће се провера посебних
функционалних компетенција пријављених кандидата и обавиће се интервју са свим пријављеним
кандидатима. Провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатима. Датум провере биће накнадно одређен, а о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени.
Посебне функционалне компетенције које
ће се проверавати су следеће: а) познавање
прописа: Судски пословник, Закон о општем
управном поступку, Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних
процедура и других аката органа релевантних за
обављање послова радног места записничара,
познавање прописа којима се уређује употреба
печата и штамбиља у државном органу; б) знања
и вештине потребне за рад на пословном софтверу
за управљање предметима.
Мерила која ће бити коришћена за вредновање функционалних компетенција су следећа: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, структура рада и комплексност рада.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Ненад Стевановић, судијски
помоћник Основног суда у Лебану, 016/843-531.

Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.

Пробни рад је обавезан за кандидате који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, конкурсна комисија одбациће
закључком. Место, дан и време када ће се обавити
провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће обавити проверу оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку, у просторијама Основног суда у Лебану, Цара Душана
118. Време и тачна просторија биће накнадно
одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Сви изрази, појмови и термини
употребљени у овом огласу у граматичком мушком
роду, подразумевају природни и мушки и женски
род лица на које се односе.

ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
16230 Лебане, Цара Душана 118
тел. 016/843-531

Судијски помоћник - судијски
сарадник (саветник)
на одређено време до 6 месеци

Адреса на коју се пријаве подносе: пријаве
на конкурс са потребним доказима подносе се на
шалтеру Основног суда у Лебану, на адреси Цара
Душана бр. 118, или поштом на напред наведену
адресу са назнаком „За конкурс - записничар”.

Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом
суда у појединим предметима, израђује нацрте
судских одлука, узима на записник предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши и другепослове било самостално било под надзором или упутствима судије и председника суда, обавља и друге
послове по налогу председника суда или судија.

Подаци о доказима који се прилажу уз
пријаву: потписану пријаву с назначеним радним
местом за које учесник конкурише, биографијом,
адресом пребивалишта и бројем контакта телефона, оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном испиту, оригинал или оверену
фотокопију сертификата о положеном испиту IА
и IБ; попуњену и потписану изјаву о којој се кандидат опредељује да ли ће Основни суд у Лебану

Услови: предвиђени су Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Лебану I Су 1-130/2019 од
01.03.2019. године, стечено високо образовање
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит и познавање рада на
рачунару. Општи услови: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан,
да учеснику конкурса раније није престао радни
однос у државном органу због теже повреде радне
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дужности из радног односа, да учесник конкурса
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку: познавање прописа из обасти оранизације и рада суда;
Закон о уређењу судова, Закон о седиштима подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о
судијама, Закон о облигационим односима, Закон
о парничном поступку, Закон о ванпарничном
поступку, Законик о кривичном поступку, Кривични законик, Породични закон, Закон о извршењу
и обезбеђењу - провера кроз усмени разговор са
учесницима јавног конкурса, познавање рада на
рачунару - провера практичним радом на рачунару, вештина комункације, логичног и аналитичког
резоновања, елоквенције и опште културе - провером кроз усмени разговор са учесницима јавног
конкурса.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Ненад Стевановић, судијски
помоћник Основног суда у Лебану, 016/843-531.
Адреса на коју се пријаве подносе: пријаве
на конкурс са потребним доказима подносе се: на
шалтеру Основног суда у Лебану, на адреси Цара
Душана бр. 118, или поштом на напред наведену
адресу са назнаком „За конкурс”.
Подаци о доказима који се прилажу уз
пријаву: потписану пријаву с назначеним радним
местом за које учесник конкурише, биографијом,
адресом пребивалишта и бројем контакта телефона, оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потрврђује стручна спрема; оригинал или
оверену фоткопију уверења о положеном правосудном испиту, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
попуњену и потписану изјаву о којој се кандидат
опредељује да ли ће Основни суд у Лебану прибативити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција (образац бр. 1), или ће то
кандидат учинити сам (образац бр. 2).
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и
95/18) прописано је поред осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибави 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. Потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности,
да Основни суд у Лебану прибави податке о којима
се води службена евиденција (Образац 1), или ће
то кнадидат учинити сам (Образац бр. 2). Наведене обрасце изјава је могуће преузети на интернет адреси Основног суда у Лебану, uprava@lb.os.
sud.rs. Попуњену изјаву по Обрасцу бр. 1 или по
Обрасцу бр. 2 је неопходно доставити уз наведене
доказе, како би Основни суд у Лебану могао даље
да поступа.
Пробни рад је обавезан за кандидате који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
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потребни докази, конкурсна комисија одбациће
закључком. Место, дан и време када ће се обавити
провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће обавити проверу оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку, у просторијама Основног суда у Лебану, Цара Душана
118. Време и тачна просторија биће накнадно
одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Сви изрази, појмови и термини
употребљени у овом огласу у граматичком мушком
роду, подразумевају природни и мушки и женски
род лица на које се односе.

по диктату судије, сачињава списак предмета за
рочишта и истиче их на огласну таблу и улазним
вратима суднице, доставља извештај са суђења
у судску управу уз евиденцију начина решавања
предмета и ефективног присуства судија поротника на рочиштима, води рачуна о уредности списа,
попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока,
наредбе за привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротницима, попуњава статистичке листове и поступа по
наредби судије, врши унос података у електронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежура
са судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге
податке у електронском уписнику, обавља и друге
послове по налогу шефа дактилобироа, судије или
председника суда.

ПАНЧЕВО

в) Компетенције које се проверавају у
изборном поступку и начин њихове провере:

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА:
Записничар у звању референта
2 извршиоца

а) Услови: Општи услови за заснивање радног
односа државног службеника прописани су чл.
45 ст. 1 Закона о државним службеницима: као
државни службеник може да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове
одређене законом, другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у државном органу, ако му раније
није престајао радни однос у државном органу
због теже повреде дужности из радног односа и
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Посебни услови: III или IV степен средње
стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера; најмање две године радног искуства
у струци; познавање рада на рачунару; положен
испит за дактилографа прве класе.
Потребне компетенције:
- Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа,
савесност, посвећеност и интегритет);
- Опште функционалне компетенције (организација и рад државних органа републике србије,
дигитална писменост, пословна комуникација);
- Посебне функционалне компетенције (познавање канцеларијског пословања, познавање
метода и техника прикупљања, евидентирања и
ажурирања података у базама података, способност припреме материјала и вођење записника,
способност вођења интерних књига, познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен испит за дактилографа
прве класе, познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон
о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката
органа релевантних за обављање послова радног
места записничара, Положен испит за дактилографа прве класе).
Положен државни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за оне који први пут заснивају радни однос у
државном органу.
б) Опис послова: обавља све дактилографске
послове у предметима додељеним у рад судији код
кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице и обавља све послове израде судских одлука

1. Опште функционалне компетенције: организација и рад државних органа Републике Србије;
дигитална писменост; пословна комуникација
2. Посебне функционалне компетенције:
Посебне функционалне компетенције у одређеној
области рада:
- Област рада административни послови: познавање канцеларијског пословања; познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података; способност
припреме материјала и вођење записника.
- Област рада послови дактилобироа: познавање
прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда; положен испит за дактилографа
прве класе.
- Посебне функционалне компетенције за одређено радно место: познавање прописа: Судски
пословник, Закон о општем управном поступку
и Закон о државним службеницима; познавање
подзаконских аката, интерних процедура и других
аката органа релевантних за обављање послова
радног места записничара.
3. Понашајне компетенције: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет
Компетенције ће се у изборном поступку проверавати по напред наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција - „организација и рад државних органа Републике Србије”
проверава се путем теста са питањима затвореног
типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више понуђених одговора; у папирној форми; у трајању од 30 минута.
Општа функционална компетенција - „дигитална
писменост” проверава се решавањем задатака
практичним радом на рачунару; у трајању од 10
минута.
Општа функционална компетенција - „пословна
комуникација” провера се писменом симулацијом;
у папирној форми; у трајању од 20 минута.
Посебне функционалне компетенције проверају се
писаним (тест; заокруживањем једног од понуђених одговора; у трајању од 30 минута) и усменим
путем (разговор са кандидатом; даје се предлог решења одређеног задатка; у трајању од 30
минута).
За вредновање сваке утврђене посебне функционалне компетенције путем разговора са кандидатом користи се пет мерила: аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу
података, прикладан речник и стил писања, јасноћа и концизност изнетог закључка.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог, путем интервјуа и упитника.
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г) Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана
од дана објављивања огласа у издању огласа
Националне службе за запошљавање „Послови”.
д) Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар суда,
тел. 013/345-481.
ђ) Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на конкурс подноси се, путем поште, Основном
суду у Панчеву, Војводе Радомира Путника 13-15,
Панчево, са назнаком „За јавни конкурс - не отварати”.

СУБОТИЦА
ОПШТИНСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

24300 Бачка Топола, Маршала Тита 30
тел. 064/8624-476
e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Администартивни службеник
- дактилограф

на привремено-повременим пословима

Пријава на конкурс врши се на обрасцу који
је саставни део овог огласа и може се преузети са интернет странице Основног суда у Панчеву. Приликом предаје, пријава добија шифру
под којом лице учествује у даљем изборном
поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве.

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; без
обзира на радно искуство; знање рада на рачунару
(MS office пакет и Интернет). Пријаве за посао слати поштом, мејлом или телефоном: 064/8624-476.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују
за могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води
службена евиденција или ће то кандидат учинити
сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице
Основног суда у Панчеву.

14242 Мионица, Војводе Мишића 30
тел. 062/217-013

е) Докази који се прилажу уз пријаву: Уз
пријаву на конкурс учесник доставља следеће
доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију дипломе, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном државном стручном испиту, уколико је положен државни испит, доказ о радном искуству у струци, уверење издато од стране суда да против кандидата
није покренута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак
(не старије од 6 месеци), уверење Министарства
унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци). У вези
са поседовањем компетенције „дигитална писменост” може се приложити одговарајући сертификат, потврда или други писани доказ, па се у том
случају та компетенција не проверава у изборном
поступку.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће одбацити.
Време и место провере компетенција кандидата биће одређени накнадно, након истека рока
за подношење пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити
обавештени телефоном или на други погодан
начин.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322 лок. 146

Послови озакоњења објеката

у Одељењу за урбанизам,
комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине (уговор о обављању
привремено-повремених послова)
5 извршилаца
УСЛОВИ: правни факултет (240 ЕСПБ) или средња
стручна спрема грађевинске струке. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон
022/561-322 лок. 146 или да лично дођу на адресу
Цара Душана 1, од 07 до 15 часова.
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ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА МИОНИЦА

„Послови”, лично на писарници Општинске управе општине Мионица или путем поште на адресу
Општинско веће општине Мионица - Комисија за
избор кандидата за начелника Општинске управе
општине Мионица. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Лице
задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Драгица Суботић, руководилац Одељења
за управно правне послове, тел. 062/217-013. Конкурсна комисија ће о месту, дану и времену када
ће обавити провера знања и вештина руковођења
обавестити учеснике конкурса чије су пријаве благовремене и потпуне, из које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад
на положају начелника Општинске управе општине Мионица.

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНА УСТАНОВА
УСТАНОВА ЗА СПОРТ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 9А

Административно-технички
секретар

Начелник

на период од пет година
Опис послова: Руководи и координира радом
Општинске управе; планира, усмерава и надзире
рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује
њено функционисање као јединственог органа;
остварује сарадњу организационих јединица у
оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је
пунолетан, да има општу здравствену способност, да има високо стечено образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да има положен државни
стручни испит, да није правноснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
да раније није престајао радни однос у државном
органу односно органу Аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде
дужности из радног односа.
Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење
да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини непободбним за обављање
послова у државним органима, доказ о радном
искуству у струци, уверење о положеном државном стручном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Потребно је да учесник
конкурса, уз напред наведене доказе, достави
изјаву којом се опредељује за једну од могућности,
да орган прибави податке о којима се води службене евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Образац изјаве доступан је на сајту Општинске
управе Мионица. Пријаве се подносе у року од 15
дана од дана објављивања огласа у публикацији

Опис послова: контактира са ресорним Министарством, Спортским савезом Србије, Контактира са
спортским организацијама у општини Бољевац и
ван ње, учествује у изради планова и програма,
извештаја и анализа у предузећу везаних за спорт,
приредбе, манифестације и друге активности по
програму предузећа, задужен је за сарадњу са
спортским клубовима који одржавају тренажни
процес у спортским објектима предузећа, координира радом и обавља надзор на објектима
спортског центра, предлаже програм и организује
спортске активности у објектима спортског центра, организује масовне спортске и рекреативне,
дечије и школске манифестације, припрема програме спортских такмичења, календаре такмичења, обезбеђује термине, награде; учествује
у изради пројеката од интереса за општину из
области спорта, учествује у промоција и пропагирању здравих стилова живота, учествује и изради
плана јавних набавки и стара се о њиховом спровођењу (лице за ЈН); учествује у припреми и изради годишњих, оперативних, финансиских планова
и извештаја; обавља и друге послове по налогу
директора.
УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама; на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; једна година радног искуства на истим или
сродним пословима. Посебни услови: познавање
рада на рачунару (основни Office пакет), положен
возачки испит Б категорије. У изборном поступку
проверавају се: знање - познавање Закона о спорту - писмено; стручна оспособљеност - усмени
разговор; вештине- познавање рада на рачунару практична провера (рад на рачунару). Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ НСЗ. Лице
које је задужено за давање обавештења о јавном
конкурсу: Стеван Драгојевић, телефон: 060/6710988 или ustanovazasportboljevac@gmail.com Пријаве се подносе на горе наведену адресу са назнаком са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање
радног места административно - технички секретар“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише име, презиме, адресу и телефон или
електронску пошту на које ће бити обавештен о
изборном поступку. Докази који се прилажу на
јавни конкурс: пријава са радном биографијом;
диплома о стеченој стручној спреми; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; уверење / потврда о стеченом радном искуству у сруци; фотокопија возачке
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дозволе-уверење МУП-а о (не) кажњавању; уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат.

Чистачица
Опис посла: свакодневно ради на пословима одржавања хигијене у просторијама и санитарним
чворовима; одржава чистоћу дворишта и износи смеће, пријављује сва оштећења и кварове
на инсталацијама и инвентару у објекту и ван
објекта; обавља све физичке послове везане за
свакодневну активност у објекту, врши потребан
утовар и истовар робе и материјала; помаже при
раду радницима текућег и електро одржавања,
при указаној потреби ради као помоћни радник
у осталим службама; непосредно учествује у припреми објеката за одржавање свих врста манифестација; учествује у свим акцијама од интереса
за пословање Установе, контролише улаз посетилаца у објекат у време одржавања одређених
комерцијалних програма; непосредно надлежан је
техничар за прање и хемијско чишење; обавља и
друге послове по налогу помоћника и руководиоца
службе, директора Установе.
УСЛОВИ: основно образовање. У изборном поступку проверавају се: стручна оспособљеност - усмени разговор. Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је 8 дана од дана објављивања у периодичном издању публикације „Послови“ НСЗ.
Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Стеван Драгојевић, телефон:
060/6710988 или ustanovazasportboljevac@gmail.
com Пријаве се подносе на горе наведену адресу
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање радног места чистачица“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише име, презиме, адресу и телефон или електронску пошту на које ће
бити обавештен о изборном поступку. Докази који
се прилажу на јавни конкурс: пријава са радном
биографијом; диплома о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење МУП-а
о (не)кажњавању; уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат.

Мајстор одржавања
Опис посла: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности просторија и реквизита које
корисници Установе користе; обавља механичарске, електричарске, водоинсталатерске, браварске,
столарске, лимарске, молерске, аутомеханичарске
и сл. послове, све керамичарске и терацерске
послове на постојећим и новим објектима и све
остале радове из групе грађевинских радова ниже
сложености; ради манипулативне послове утовара и истовара добара, опреме, делова; врши припрему објекта за спортске и друге манифестације;
дежура на спортским и другим манифестацијама
и стара се о спровођењу кућног реда; одговара за сигурност и безбедност учесника у оквиру
комерцијалних термина, и дужан је да спречи све
поступке који могу довести до повреда корисника и уништења имовине; дужан је да учествује у
свим акцијама и манифестацијама од интереса
за Установу по утврђеном распореду и задацима;
извршава и друге обавезе по налогу пословође и
руководиоца службе спорта, директора Установе.
УСЛОВИ: посебни услови: положен возачки испит
Б категорије, образовање: средње образовање,
III степен стручне спреме. У изборном поступку
проверавају се: стручна оспособљеност - усмени
разговор. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8 дана од дана објављивања у периодичном издању публикације „Послови“ НСЗ. Лице које
је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Стеван Драгојевић, телефон: 060/6710-988
или ustanovazasportboljevac@gmail.com. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу са назнаком
„За јавни конкурс за попуњавање радног места
мајстор одржавања“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише име, презиме, адресу
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и телефон или електронску пошту на које ће бити
обавештен о изборном поступку. Докази који се
прилажу на јавни конкурс: пријава са радном биографијом; диплома о стеченој стручној спреми;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; фотокопија
возачке дозволе; уверење МУП-а о (не)кажњавању; уверење о здравственој способности доставља изабрани кандидат.
ОСТАЛО: 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, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама ЈУ
„Установа за спорт” Бољевац, Краља Александра
9А, Бољевац, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом
на бројеве или адресе које су навели у пријави.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве, биће одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао директор Установе. Конкурс се објављује и на
огласној табли ЈУ „Установа за спорт” Бољевац.

рада са комором за фарбање, пожељна возачка
дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail:
autoservisbatatancic@gmail.com.

“ВЕРОПОУЛОС” ДОО

11070 Нови Београд,
Милутина Миланковића 86а

Продавац на каси - у сали
на одређено време
20 извршилаца

Продавац на деликатесу
на одређено време
10 извршилаца

Продавац на месари
на одређено време
10 извршилаца

Магационер

на одређено време
10 извршилаца

Контролор објекта - службеник
обезбеђења
на одређено време
10 извршилаца

АДВОКАТ ЗВЈЕЗДАНА СРЂЕНОВИЋ
БОШЊАКОВИЋ

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било којем
занимању, познавање рада на рачунару, пожељно
радно искуство. Пријаве слати на e-mail: konkurs@
veropoulos.rs у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Адвокатски приправник

„NON STOP FITNESS“ DOO

21000 Нови Сад, Словачка бб.

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1; дипломирани правник; дипломирни правник - мастер правник; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook); возачка дозвола Б категорије. Пријаве кандидата на e-mail: srdjenovic.bosnjakovic@
yahoo.com

“ROLL BAR” DOO

11000 Београд, Обилићев венац 1
тел. 063/304-754

Помоћни кувар
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и
занимање; знање енглеског и синхалског језика.

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ „ГОГА”
26232 Старчево, Кестенова 16
тел. 062/8945-785
e-mail: agencijagoga@yahoo.com

Рачуновођа
Опис посла: рачуновођа, административни радник.
УСЛОВИ: образовање: IV степен стручне спреме;
потребно је радно искуство; лиценцирани рачуновођа. Трајање конкурса је до 30.07.2022. године. Јављање кандидата на телефон 062/8945-785,
лице за контакт: Љиљана Кузмановић.

ДАРКО ТАНЧИЋ
ПР АУТО ЛИМАРСКА РАДЊА

11070 Нови Београд, Зарија Вујошевића 45
тел. 063/474-954

11000 Београд, Рудничка 1
тел. 063/436-506

Рецепционер

на одређено време 12 месеци
6 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме;
енглески језик - почетни ниво; основна информатичка обука. Заинтересовани кандидати да
пошаљу ЦВ на e-mail: info@nonstopfitness.rs Рок за
пријављивање 14.07.2022. год.

„МОНИЛЕ СРБ“ ДОО

11000 Београд, Добропољска 6
тел. 063/753-9112

Продавац мушке гардеробе

на одређено време, место рада:
Нови Београд - Меркатор; Чукарица
- ТЦ Ада мол; Вождовац – Икеа;
Стари град - ТЦ Рајићева
10 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; основна информатичка обука; енглески
језик - почетни ниво. Заинтересовани кандидати да се јаве на наведени број телефона или
да пошаљу радну биографију на e-mail: gordana.
starcevic@galileomen.com у року од 30 дана од
дана објављивања огласа. Зарада од 45-60.000
динара.

ТП „ТОП МАРКЕТ 01”
ПРЕДРАГ САВИЋ ПР

Болеч, Јумбина 2а
тел. 060/4000-460
e-mail: topmarket01bolec@gmail.com

Продавац

Ауто лакирер - ауто фарбар
пробни рад 1 месец

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном
занимању, радно искуство 6 месеци, познавање

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно
искуство 12 месеци.
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АНЂЕЛА ШАПИЋ ПР КАФЕ
- ПОСЛАСТИЧАРНИЦА И
ПРОИЗВОДЊА СЛАДОЛЕДА
„CREAMY JIMMY“
11000 Београд, Никшићка 9

Продавац у посластичарници
на одређено време
3 извршиоца

Помоћни радник у посластичарници
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на контакт телефоне 069/1660-401
и 060/355-8566. Конкурс остаје отворен до попуне
радних места.

„ТРГИЋ“ ДОО

11000 Београд, Делиградска 1
тел. 011/3615-226

Продавац у пекари
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и
занимање; потребно радно искуство у продаји.
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на
наведени број телефона. Рок за пријављивање 30
дана.

ТР “АМАНДА”

18000 Ниш, Пантелејска 56а

Продавац у маркету
4 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; пожељно радно искуство у трговини.
Заинтересовани кандидати јављају се на контакт
телефон: 063/274-846.

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИЦА
И ПИТА “СИЊОРИТА”
18000 Ниш, Трг Светог Саве 29а

Радник у кухињи

на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и услове у погледу стручне спреме / образовања: завршено средње
образовање - средња медицинска школа одговарајућег смера (општег смера). Додатна знања
(испити) радно искуство: стручни испит, лиценца
издата од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. Посебни услови: рад у сменама. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизациј послова и
радних мета Здравственог центра Кладово.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, подносе и доказе о испуњености услова: 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 публикацији „Послови” НСЗ.
Одлука о избору кандидата фиухе донете 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 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 испњавају 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, 19320 Кладово, Дунавска 1-3, са назнаком „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за послове ____ (навести
радно место за које се конкурише)”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
СМЕДЕРЕВО

Продавац у пица - питерији

11300 Смедерево,
Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме; пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон:
065/3936-854.

за рад у апотекарској јединици
“Липе село”

на одређено време

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

Медицинска сетра - техничар

за рад у Одељењу за хемиотерапију,
Служба онкологије са палијативним
збрињавањем ОЈ Болница, ради замене
запослене која је на породиљском
одсуству

Медицинска сетра - техничар

за рад у Одељењу за хемиотерапију,
Служба онкологије са палијативним
збрињавањем ОЈ Болница, ради замене
запослене која је на боловању преко
30 дана
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Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
смер фармацеутски техничар, IV степен средње
стручне спреме, положен стручни испит, радно
искуство 5 година на пословима у области конкурса, возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву
на конкурс прилажу се у овереној фотокопији
следећа документа: ЦВ - биографија са адресом,
контакт телефоном и 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 - фармацеутски смер;
уверење о положеном стручном испиту; лиценца
или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије; фотокопија личне карте; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана објављивања
огласа); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци од дана објављивања огласа); доказ
о траженом радном искуству након положеног
стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице); очитана возачка дозвола
Б категорије. Приликом заснивања радног односа
поред достављене документације кандидати су

дужни да доставе и: 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),
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 Правна служба Апотекарске установе Смедерево. Кандидати пријаве
достављају писарници Апотекарске установе Смедерево, лично или путем поште на горе наведену
адресу, у затвореној коверти, са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време (навести радно места за које се конкурише).
Особа за контакт Којић Јелена тел. 026/641-070.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објаве у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети у Апотекарској установи
Смедерево.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА
ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац,
Др Михајло Мика Марковић 1
тел. 034/323-499

Оглас објављен 08.06.2022. године, у публикацији
“Послови” (број 990), поништава се за радно место
доктор медицине.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

1) Дипломирани правник
УСЛОВИ: високо образовање, правни факултет,
дипломирани правник (VII степен стручне спреме): на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису које уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен правосудни испит; положен
стручни испит за службеника за јавне набавке у
складу са законом, у случају да кандидат нема
положен стручни испит за службеника за јавне
набавке дужан је да исти положи у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа; радно искуство најмање 3 године радног искуства у струци.

2) Медицински техничар општег
смера
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне спреме), положен стручни
испит.

3) Техничар за одржавање одеће
и пеглачица
УСЛОВИ: основно образовање.

4) Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава психофизичку и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски рад. Заинтересовани
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кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и са тачно наведеним радним местом за које кандидат конкурише; извод из матичне
књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за
заснивање радног односа за радно место за које
кандидат конкурише и сва четири сведочанства
за радно место под бројем 2; потврду / уверење
о положеном правосудном испиту, за радно место
под редним бројем 1; уверење о положеном испиту за службеника за јавне набавке (уколико има
положен испит); потврду о положеном стручном
испиту за радно место под редним бројем 2; потврда из ПИО фонда о радном стажу за радно место
за које се тражи радно искуство у струци; извод са
евиденције Националне службе за запошљавање;
решење или лиценца за радно место под редним
бројем 2. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу Опште болнице Параћин или
послати на адресу: Општа болница Параћин,
35250 Параћин, Мајора Марка 12, у затвореној
коверти са назнаком „Пријава на оглас за радно
место _____ (навести за које радно место се подноси пријава)”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад
приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Оглас је објављен и на web сајту Министарства
здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве
са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршеном огласу предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на
телефон 035/8155-101.

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

Пословни секретар

на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла, у Канцеларији
за скрининг рака, у Центру за контролу
и превенцију болести
Опис послова и радних задатака: учествује у организацији комуникационих канала унутар Канцеларије и са релевантним здравственим установама,
по питању формалне и неформалне комуникације.
Комуницира са окружним институтима и заводима за јавно здравље, као и свим установама које
спроводе програме организованог скрининга рака
на дненом нивоу. Води пословну комуникацију и
коресподенцију, успоставља и организује базе
података, врши набавку за потребе Канцеларије,
организује састанке, води записнике. Администрира послове везане за активности Канцеларије,
као и рад републичке стручне комисије према
упутствима шефа Канцеларије. Организује прикупљање, обраду и анализу података релевантних
за спровођење активности у програмима раног
откривања рака. Спроводи коореспонденцију
са директорима и стручњацима, који учествују у
спровођењу организованог скрининга рака. Учествује у техничкој припреми стручних упутстава и
извештаја. Припрема податке по захтеву других
институција и организација. Учествује у формалном извештавању и припреми недељних, месечних
и годишњих извештаја о спровођењу раног откривања рака на територији Републике Србије. Учествује у планирању кампања за промоцију здравља
у сарадњи са шефом и координаторима програма. Учествује у креирању здравствених порука за
јавност у циљу раног откривања рака и сарађује
са медијима и средствима јавног информисања
према плану комуникације Канцеларије. Учествује у комуникацији, припреми и презентацији
информација за медије. Стручна је и оперативна
Бесплатна публикација о запошљавању

подршка за спровођење програма скрининга рака
у Канцеларији. Обавља и друге послове и задатке
из делокруга рада Канцеларије, по налогу шефа
Канцеларије.
УСЛОВИ: високо обраовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на студијама у трајању
до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; знање
рада на рачунару, знање једног светског језика;
организационе способности.
ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Институт
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком
„За конкурс - пословни секретар - Канцеларија за
скрининг рака”. Само ће кандидати који уђу у ужи
избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић
Батут”.

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

Спремачица

на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла, у Одсеку за
одржавање објеката, хигијене и остале
помоћне послове, Одељења за техничке
и помоћне послове у Служби за правне,
економско-финансијске и друге сличне
послове
4 извршиоца
Опис послова и радних задатака: одржава чистоћу
у радним и заједничким просторијама, санитарном
блоку са обављањем текуће дезинфекције. Одржавања чистоћу зелених површина и дворишта
Института. Обавља и друге послове из делокруга
рада Одељења по налогу шефа Одељења и начелнику Службе. За свој рад одговара шефу Одељења
и начелнику Службе.
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Институт
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - спремачица”. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” 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

Дефектолог

у саветовалишту за младе,
пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо
образовање - дефектолошки факултет и други

сродни факултети одговарајућег смера, 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.
Радно искуство / додатна знања / испити: стручни испит у складу са законом; познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење).
Опис послова: ради на превенцији и дијагностиковању психоматских способности школске деце и
младих у оквиру своје струке, примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације
и рехабилитације особа са различитим типовима
поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању, ради
на терапији - рехабилитацији деце и младих са
различитим развојним поремећајима, ради индивидуални и групни здравствено-васпитни рад,
ради процену психомоторног развоја деце и младих, индивидуалну и групну терапију, ради на
професионалној оријентацији и оспособљавању
болесне и здраве деце и младих и даје предлог
за упис у школе, ради у комисијама, сарађује са
школама, центрима за социјални рад и другим
организацијама, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника Службе којима је одговоран
за свој рад.
ОСТАЛО: уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”,
ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 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.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни
испит; познавање најмање једног страног језика; пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: оверени препис или фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету
VII степен стручне спреме (са просечном оценом студирања), оверени препис или фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, доказ о
радном искуству у струци након положеног испита на пословима пружања здравствене заштите,
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију
лиценце, фотокопију личне карте или очитана
лична карта, биографију, са адресом и контакт
телефоном. Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису
у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на
разговор.

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

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима,
на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања,
Одељење ендокринологије

Медицинска сестра - техничар

на интензивоној нези нивоа 3, на
одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања,
Одељење кардиохирургије

Медицинска сестра - техничар

на интензивоној нези нивоа 3, на
одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања, Одсек
неонталне интензивне неге и терапије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре - техничара. Кандидати су
дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца
и сл.). 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.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности
- спец. психијатрије
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења
о положеном специјалистичком испиту из психијатрије, фотокопије дозволе за рад - лиценце,
потврду о радном искуству (радно искуство на
пословима спец. психијатра најмање 2 године),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања који
су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора,
дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли поред
писарнице у приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица,
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком
„За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ
Раковица.
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Лабораторијски техничар

са скраћеним радним временом, за рад у
Служби за лабораторијску делатност
УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања /
испити / радно искуство / стручни испит, лиценца најмање шест месеци радног искуства у звање
лабораторијски техничар. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених / венчаних, уверење о држављанству, диплому или
уверење о завршеној средњој школи смер лаборант, уверење о положеном стручном испиту,
лиценцу односно одобрење за самостални рад
у струци, доказ да кандидат има најмање шест
месеци радног искуства у звање лабораторијског техничара. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадровска служба
Дома здравља. Опис посла 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 горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
радно место лабораторијског техничара за рад у
Служби за лабораторијску делатност“. Докази о
испуњености услова подносе се у оригиналу или
копијама овереним код јавног бележника / нотара. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту
Министарства здравља Републике Србије. 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 непотпуним и неодговарајућом документацијом, неће
бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За
све информације можете се обратити на телефон
035/563-517.

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

Виши радиолошки техничар

за потребе Центра за радијациону
онкологију, на одређено време до
повратка запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова у Универзитетском
клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (VI степен); диплома о стеченом средњем образовању; сведочанства за сваки
завршен разред средњег образовања; уверење о
положеном стручном испиту за VI степен; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик надлежне коморе.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против

кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); уверење о радном стажу
издатог од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе
у року наведеном у одлуци о избору кандидата,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац .Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Клинике за неурологију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; сведочанства за сваки завршен разред
средњег образовања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису
у именик надлежне коморе. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уверење о радном стажу издатог од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року наведеном у
одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је
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8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.ukck.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место
____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Администратор подршке
корисницима информационих
система и технологија

за потребе Службе за правне и
економско финансијске послове,
на одређено време до 6 месеци због
повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом средњем образовању;
сведочанства за сваки завршен разред средњег
образовања; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); Уверење
о радном стажу издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.ukck.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место
____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Струковна медицинска сестра
- техничар

за потребе Клинике за урологију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова у Универзитетском
клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (VI степен); диплома о стеченом средњем образовању; сведочанства за сваки
завршен разред средњег образовања; Уверење о
положеном стручном испиту за VI степен; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик надлежне коморе.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); уверење о радном стажу
издатог од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у року наведеном у одлуци о избору кандидата,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

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

Педијатријска сестра - техничар
за потребе Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,

13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег
профила; сведочанства за сваки завршен разред
средњег образовања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису
у именик надлежне коморе. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не
води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уверење о радном стажу издатог од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року наведеном у
Одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.ukck.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место
____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Фармацеутски техничар

за потребе Ургентног центра,
на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки завршен
разред средњег образовања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик надлежне коморе. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
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о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); уверење о радном стажу издатог
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року
наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на интернет страници
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)“:

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

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

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

Мајстор одржавања (бравар)

за потребе Службе за техничке послове,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Мајстор одржавања (столар)

за потребе Службе за техничке послове,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

Мајстор одржавања (електричар)

за потребе Службе за техничке послове,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

Мајстор одржавања
(водоинсталатер)

своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички
центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац (www.ukck.rs).
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати
повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем
поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за радно место
____ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Клинике за ортопедију и
трауматологију, на одређено време до
6 месеци због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

за потребе Клинике за пулмологију
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

Помоћни радник на нези болесника

за потребе Службе за техничке послове,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: доказ о завршеном основном образовању; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је
кандидат променио презиме); кратка биографија
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице); уверење о радном стажу
издатог од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у року наведеном у одлуци о избору кандидата,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-

за потребе Службе за техничке послове,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

за потребе Клинике за општу хиругију,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни
услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом средњем образовању;
сведочанства за сваки завршен разред средњег
образовања; уверење о држављанству РС; извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
кратка биографија са адресом, контакт телефоном,
e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу
и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у
здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); уверење
о радном стажу издатог од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави
горенаведене документе у року наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје

за потребе Клинике за хематологију,
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца
3 извршиоца
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Мајстор одржавања (молер)

за потребе Центра за грудну хиругију;
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар

за потребе Центра за интернистичку
онкологију, на одређено време до 6
месеци, пробни рад од 3 месеца

Медицинска сестра - техничар
– инструментар

за потребе хируршког инструментирања
у операционим салама,
на одређено време до 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен. Општи услови за заснивање
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Универзитетском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки завршен разред средњег образовања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству
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РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик надлежне коморе. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да
кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); уверење о радном стажу издатог
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у року
наведеном у одлуци о избору кандидата, са њим
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на интернет страници
Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

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

Струковни медицински радиолог
на одређено време до 6 месеци
због повећаног обима посла,
пробни рад од 3 месеца
6 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником о организацији
и систематизацији послова у Универзитетском
клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа
документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила (VI степен); диплома о стеченом средњем образовању; сведочанства за сваки
завршен разред средњег образовања; уверење о
положеном стручном испиту за VI степен; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик надлежне коморе.
Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос; доказ да се против
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
Бесплатна публикација о запошљавању

полицијске станице); уверење о радном стажу
издатог од стране Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у року наведеном у одлуци о избору кандидата,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац
(www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације.
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горе наведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ____ (навести тачан профил за који
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста
у операционим салама
на Одељењу анестезије, у Служби за
анестезиологију и реаниматологију,
на одређено време на 6 месеци
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација
из анестезиологије са реаниматологијом, VII/2
степен; стручни испит; лиценца; специјалистички
испит; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине специјалиста
у радиолошкој дијагностици
у Служби радиолошке дијагностике,
на одређено време на 6 месеци
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из радиологије, VII/2 степен; стручни испит;
лиценца; специјалистички испит; најмање три
године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.
ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме); оверену фотокопију лиценце
издате од надлежног органа. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа
дужни су да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти
са назнаком “За оглас” са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише искључиво
поштом на горе наведену адресу. Опис послова:
према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, у Служби опште медицине
са хитном медицинском помоћи,
санитетским превозом,
кућним лечењем и негом

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, у Служби за здравствену
заштиту жена и деце са поливалентном
патронажом, Одељење здравствене
заштите деце
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и следеће посебне услове утврђене Правилником о
организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Љубовија са стационаром (бр. 169/2018,
448/2018, 114/19, 703/2020 и 930/2021): стручна спрема / образовање: четврти степен стручне
спреме, средње образовање, образовни профил
медицинска сестра – техничар. Додатна знања /
испити / радно искуство: положен стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању медицинске сестре – техничара. Кандидати,
уз пријаву на оглас, подносе следећа документа:
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
која се тражи јавним огласом; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце издата од надлежне коморе / оверену фотокопију решења о упису у именик коморе; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију личне карте или извод
очитане личне карте; кратку личну и радна биографију (ЦВ) са адресом и контакт телефоном и
e-mail адресом.

Возач у санитетском превозу

у Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, као и следеће
посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља
Љубовија са стационаром (бр. 169/2018, 448/2018,
114/19, 703/2020 и 930/2021): стручна спрема/
образовање: средње образовање. Додатна знања
/ испити / радно искуство: возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати, уз пријаву на
оглас, подносе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи
јавним огласом; оверену фотокопију возачке дозволе; лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом; уверење
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или
извод очитане личне карте; кратку личну и радну
биографију (ЦВ) са адресом и контакт телефоном
и e-mail адресом.
ОСТАЛО: Описи послова за сва наведена радна
места утврђени су Правилником о организацији и
систематизацији послова Дома здравља Љубовија
(са стационаром) број 169/2018, 448/2018, 114/19
703/2020 и 930/2021 кандидатима су доступни на
увид у просторијама правне службе Дома здравља
Љубовија са стационаром радним данима од 14 до
15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”НСЗ. Пријаве се подносе лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија са стационаром,
или поштом, горе наведену на адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено, за радно место ____ (навести
тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву)”. Документација тражена јавним
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конкурсом подноси се у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања исте
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Уколико буде потребно
кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство о раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.), о чему се сачињава записник. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке прикупља и податке обрађује
Правна служба ДЗ Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније
у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата. Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације на
контакт телефон 015/561-898 или лично у просторијама правне службе Дома здравља Љубовија
са стационаром.

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
„DENTAL ESTETIK & IMPLANT
CENTAR”
21000 Нови Сад, Алексе Шантића 64

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: VII/1, доктор стоматологије. Јављање
кандидата на телефон: 069/1004-557. Пријаве кандидата на e-mail: drvladimirstankov@gmail.com

Стоматолошка сестра
за рад у ординацији

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стоматолошка сестра. Кављање кандидата на телефон: 063/8348-009. Пријаве кандидата на e-mail:
drvladimirstankov@gmail.com

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Магистар фармације
- медицински биохемичар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: високо
образовање , магистар фармације - медицински
биохемичар, обима 300 бодова ЕСПБ; стручни
испит; лиценца и решење о упису у Комору биохемичара Србије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис послова: предвиђен
систематизацијом послова установе, за послове
са завршеном високом школом, магистар фармације-медицински биохемичар. Уз пријаву поднети
краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом
током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце и
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству),
оригинал или оверену копију извода из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат
променио презиме, оригинал или оверену копију
уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас,
дужан је да достави кандидат који буде изабран
пре пријема у радни однос.
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Виши радиолошки техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: више образовање, струковно медицински радиолог; стручни
испит; лиценца и решење о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове са завршеном вишом
медицинском школом, виши радиолошки техничар
у одсеку за рендген дијагностику. Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о
завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију
лиценце и решења о упису у комору, фотокопију
радне књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца (други доказ о радном
искуству), оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или
оверену копију уверења о држављанству, копију
/ очитану личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност
без ограничења за рад на радном месту за које је
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који
буде изабран пре пријема у радни однос.
ОСТАЛО: 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 изборукандидата. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење
за кадровске и административне послове ОБ Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ НСЗ: Пријаве слати у затвореним ковертама
на горе наведену адресу или доставити лично у
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору
кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”
СОКОБАЊА

мену “Пријава на оглас за фармацеута” или лично у просторијама болнице сваког радног дана у
времену од 7.00-14.00 часова. Контакт телефон
018/830-927.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Бајлонијева 121

Водитељ случаја

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) односно на основним студијама
у следећим струкама: социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог, андрагог; да је
неосуђиван кривично, да се против њега не води
истрага или кривични поступак; да је здравствено
способан.
ОСТАЛО: потребно је доставити следећу документацију: фотокопију личне карте или очитану личну
карту уколико је са чипом; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); доказ о стеченој стручној спреми (оверена фотокопија документа); уверење да
кандидат није под истрагом и да се против истог
не води кривични поступак, уверење да није кривично осуђиван; доказ о општој здравственој способности. Рок за подношење пријава је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати
поштом или доставити лично на горе наведену
адресу, са назнаком на коверти „За конкурс - водитељ случаја“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ТОПЛИЦА
18400 Прокупље,
Никодије Стојановић Татко 30
тел. 027/321-757

Шеф рачуноводства

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб.

Дипломирани фармацеут или
магистар фармације
на одређено време ради замене
радника на боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом кандидат треба да испуњава и следеће
услове: завршен фармацеутски факултет, VII степен стручне спреме, општи смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци. 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 завршеном VII степену стручне
спреме - дипломирани фармацеут или магистар
фармације, општи смер; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се
неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама
путем поште на горе наведену адресу, уз напо-

УСЛОВИ: високо образовање у области економских
наука: на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању од три године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање три године радног искуства
и знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: кандидати подносе следећу документацију: пријаву са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење о здравственој способности (не старије од шест месеци), уверење да нису осуђивани
и да се против њих 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 које се гоњење предузима по службеној дужности (не старије од 6 месеци), потврда о радном искуству. Сви поднети докази морају
бити у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање.

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

Ветерина / Индустрија и грађевинарство

„BECCHIS OSIRIDE“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
МЛАДЕНОВАЦ

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 347
тел. 069/8230-000, 069/8230-003
e-mail: vsmladenovac@gmail.com

Ветеринарски техничар

у амбуланти у Младеновцу, а за подручје
епизоотиолошких јединица: Рајковац,
Амерић, Мала Врбица, Младеновац
(варош), Младеновац (село), Међулужје
и Границе
УСЛОВИ: 1. завршена средња ветеринарска школа, IV степен стручне спреме; 2. обављен приправнички стаж и положен стручни испит; 3. поседовање возачке дозволе; 4. минимум 2 године
радног искуства на радном месту ветеринарског
техничара у ветеринарском субјекту (станици или
амбуланти) на раду у великој пракси, уз рад на
спровођењу програма мера као и познавање прилика на предметном подручју.
ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и
имејл адресом; неоверене фотокопије: радне
књижице, дипломе о завршеној школи, исправе
о положеном стручном испиту - лиценци, уверење о држављанству, возачке дозволе. Пријаве са отребном документацијом достављају се у
затвореним ковертама на горе наведену адресу, са
назнаком „Пријава за конкурс”. Оглас је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве морају да
буду примљене у Ветеринарској станици Младеновац, најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови” Нациналне службе
за запошљавање до 14 сати, без обзира на начин
доставе. Пријаве које буду примљене у станици
после истека дана и сата наведеног у овом огласу
одбациће се као неблаговремене и неотворене ће
се вратити пошаљиоцу са назнаком датума и сата
када су примљене у Станици. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као непотпуне.

LEONI WIRING SYSTEM
SOUTHEAST DOO

36000 Краљево, Јована Дерока 4А

Радник у производњи каблова
ПЈ Краљево, на одређено време
6 месеци
100 извршилаца

Опис посла: главни задаци и одговорности: израда кабловског снопа у складу са радним инструкцијама; монтажа црева; уградња жице; монтажа
полупроизвода; уградња компоненти / делова;
монтажа кабла у складу са захтевима купца уз
поштовање високих стандарда квалитета; снабдевање радних места компонентама; визуелна контрола након завршетка рада; правилно паковање
кабловског система.
УСЛОВИ: било ког усмерења или степена образовања; радно искуство у струци није неопходно.
Напомена: добра спретност руку; неопходно распознавање боја; спремност за тимски рад и одржавање добрих међуљудских односа; спремност за
рад под притиском.
Компанија нуди: пакет интерних тренинга; динамично радно окружење; могућност индивидуалног
усавршавања; модерну кантину и кухињу
ОСТАЛО: кандидати треба да се јаве свом надлежном саветнику, у Националној служби за запошљавање, Филијала Крагујевац, Улица Светозара Марковића број 37, ради попуњавања пријаве, сваког
радног дана од 08 до 14.30 часова, најкасније до
01.09.2022. године. Потребно је да су лица са
територије Крагујевца и ближе околине. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

ИНВЕНИО ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац
e-mail: office@invenio.rs

Оператер у производњи

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “БОЉЕВАЦ”

на одређено време 12 месеци
20 извршилаца

Ловочувар

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и на
занимање; радно искуство није неопходно. Обезбеђен превоз и исхрана. Заинтересовани кандидати треба да проследе своју радну биографију
на имејл адресу: office@invenio.rs, најкасније до
15.07.2022. год.

19370 Бољевац, Краља Александра 5

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају
следеће услове: да су држављани Републике
Србије старији од 18 година; да имају најмање
III степен шумарске или ветеринарске струке; да
поседују лиценцу за обављање послова ловочуварске службе; да поседују дозволу за држање
и ношење ловачког оружја; положен возачки
испит Б категорије; познавање рада на рачунару – Microsoft, Word програм; да су без кривичних
пријава пред основним судом. Документација коју
је кандидат дужан да приложи уз пријаву на оглас:
очитана лична карта; доказ о поседовању тражене
стручне спреме - оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању и лиценце за
обављање послова ловочуварске службе; фотокопија возачке дозволе са очитаним подацима; очитан оружни лист; уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење од надлежних
судова да се против кандидата не води истрага и
да није подигнута оптужница; лекарско уверење о
способности за рад кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. Лица за контакт: Златомир Николић и Јелена Стевић 030/463-766. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања огласа.
Ловочувар ће обављати послове и радне задатке
предвиђене Законом и дивљачи и ловству Републике Србије, Правилником о раду ловочуварске
службе и другим актима удружења.
Бесплатна публикација о запошљавању

ФЕРОПЛАСТ ДОО

Врчин, Авалска 120
e-mail: office@feroplast.com
Tel. 069/2100-971

Металостругар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

“VORWERK AUTOTEC” DOO

Крагујевац
тел. 034/336-234
e-mail: tamara.dimitrijevic@becchis.com

Оператер у производњи

на одређено време 3 месеца
15 извршилаца
Опис посла: рад на машинама за производњу изолационих производа, паковање готових производа, контролисање квалитета производа и циљу
смањења шкарта, по потреби ручно дорађивање
комада, одржавање радног места.
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и
на занимање; пожељно радно искуство у производњи, али није неопходно. Заинтересовани кандидати треба да проследе своју радну биографију
на имејл адресу: tamara.dimitrijevic@becchis.com,
или да позову за више информација на контакт
телефон 034/336-234, најкасније до 16.07.2022.
године.

YURA CORPORATION
ДОО РАЧА

34210 Рача, Краља Петра I број 9
e-mail: jasminam@yura.co.kr

Оператер контроле квалитета
на одређено време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: ССС, без обзира на занимање; без обзира
на радно искуство. Сменски рад. Заинтересовани
кандидати треба да проследе своју радну биографију на e-mail адресу: jasminam@yura.co.kr, најкасније до 16.07.2022. године.

„ТЕХНОЛИНК” ДОО

21233 Ченеј, Огледна поља 55

Помоћни радник

у производњи дизел агрегата
(особа са инвалидитетом)
Јављање кандидата на телефон: 021/2100-650.
Пријаве слати на e-mail: office@tehnolink.net

ПЕРУТНИНА ПТУЈ ТОПИКО

24300 Бачка Топола, Петефи бригаде 2
тел. 064/8172-147

Радник у магацину

место рада складише ДТС Нова Пазова
6 извршилаца
УСЛОВИ: радник у магацину, средња стручна спрема, без обзира на занимање. Пријављивање кандидата путем телефона, лице за контакт Владимир
Ратковић 064/8030-571.

АД ПУТЕВИ УЖИЦЕ

31000 Ужице, Николе Пашића 38
тел. 064/8302-212

Радник - путар

32000 Чачак, Прељина бб.
e-mail: karriere@vorwerk-automotive.rs

на одређено време
15 извршилаца

Оператер у производњи

УСЛОВИ: I-IV ССС, возачка дозвола Б категорије.
Слање пријаве за посао поштом или имејлом:
Gorica.Vujic@puteviuzice.com Јављање кандидата
на телефон 064/8302-212.

10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Рад се обавља
у три смене. Обезбеђена бесплатна исхрана и
превоз. Рок за пријем пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Заинтересовани кандидати
конкуришу слањем радне биографије на e-mail:
karriere@vorwerk-automotive.rs.

Посао се не чека, посао се тражи
22.06.2022. | Број 992 |
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Саобраћај и везе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наука и образовање

Београд, Краљице Марије 16

ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
ТИХОМИР РАДОЈКОВИЋ

21000 Нови Сад, Веселина Маслеше 22

Возач аутобуса - минибуса
у ванлинијском превозу,
на одређено време

УСЛОВИ: возачка дозвола Д категорије. Обавезан пробни рад. Јављање кандидата на телефон
069/1053-335.

СП “ЛАСТА” АД БЕОГРАД
11000 Београд
Аутопут Београд - Ниш број 4

Возач аутобуса

на одређено време, за рад у Нишу
20 извршилаца
УСЛОВИ: поседовање возачке дозволе Д категорије; ЦПЦ сертификат; тахографска картица.
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на имејл
адресу: dispecer.nis@lasta.rs или да се јаве на контакт телефон: 064/8323-541.

Култура и информисање
АДЗНМ “ГУСЛЕ” КИКИНДА

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 2
тел. 0230/400-560
e-mail: guslekikinda@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: опште услове прописане законом (општа
здравствена способност, да се против кандидата
не води кривични поступак, да није осуђиван за
кривично дело, да је држављанин РС); VII степен стручне спреме са 3 године радног искуства у
руковођењу и раду културно-уметничког друштва
или музичке институције; да је афирмисани културни радник; да поседује организационе способности. Рок за пријављивање је 7 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Опште машинске конструкције

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

на одређено време од 5 година

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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.

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.

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-izvornost-obrazac5.doc. Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису.
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет,
Краљице Марије бр. 16, 11120 Београд 35, соба
121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

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.

ОШ “ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
Палилула
Београд, Прерадовићева 2
тел. 011/7293-765
e-mail: ososibgd@gmail.com
sekretar.oslobodioci@yahoo.com

Б Е О Г РА Д

Стручни сарадник - психолог

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

11000 Београд,
Војводе Степе 305

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне
послове
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука: на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; пoзнавање рада на
рачунару.
ОСТАЛО: уз пријаву са биографским подацима
кандидати треба да приложе: фотокопију извода
из матичне књиге рођених, фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој школској
спреми, очитану личну карту - оригинале на увид.
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса доставити на адресу: САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе
Степе 305.
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УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење као доказ доставља кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду); неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, кандидат
доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; извод из
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матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - не
старије од 6 месеци (оргинал или оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Пријаве са доказима о испуњености услова се
достављају секретаријату, лично или поштом на
наведену адресу школе у року од 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Телефон за контакт: 011/7293-765 и
011/7293-766.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а заједно са одштампаним формуларом прилаже
диплому о стеченој стручној спреми (или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или оверена фотокопија не старија
од 6 месеци), доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом - потврду из суда. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати се у року од 8
дана упућују на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и доставља 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. Пријаве са биографијом слати на наведену адресу са назнаком
“За конкурс”.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Оглас објављен 13.04.2022. године, у публикацији
“Послови” поништава се за радно место наставник у звању доцента за ужу теоријско - уметничку
област Студије филма и екранских медија, наставни предмет Историја филма, на одређено време. У
осталом оглас остаје неизмењен.

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

Наставник у звању редовног
професора за ужу научну област
Безбедоносне науке
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области за коју се бира, објављени стручни,
односно научни радови у одговарајућој области
и способност за наставни рад. Обавезни и изборни услови су прописани чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, Статутом
Факултета за дипломатију и безбедност и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних и стручних радова, научни и стручни
радови се достављају електронски или на ЦД-у,
извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена фотокопија, уверење о држављанству оригинал или оверена фотокопија, потврда да се
не води кривични поступак и потврда о неосуђиваности -оригинал, не старији од 6 месеци) достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на
наведену адресу Факултета. Контакт телефон:
011/2620-186.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Шејкина 21а

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које има: 1. одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона o основама система образовања и васпитања за наставника гимназије, за педагога и психолога; 2. дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног
радника); 3. обуку и положен испит за директора
школе; 4. најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 6. доказ није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно

понашање; 7. држављанство Републике Србије; 8.
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника гимназије, педагога или
психолога; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника; доказ о држављанству (уверење о
држављанству); извод из матичне књиге рођених;
доказ психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а Републике Србије; доказ да се не води
поступак пред судом; доказ - потврду о најмање
8 година рада у установи на пословима образовања васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; доказ о знању српског језика осим
кандидата који су на српском језику стекли одговарајуће образовање; уколико је вршен надзор,
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника);
уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); доказе о својим стручним
и организационим способностима (необавезно).
Напомена: директора школе именује министар, на
период од четири године. Директор школе бира се
на основу конкурса који расписује школски одбор
најраније шест месеци, а најкасније четири месеца
пре истека мандата директора. Поступак за избор
директора спроводи комисија за избор директора
коју образује школски одбор. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса (ако последњи дан рока пада у недељу или на
дан државног празника, или у други нерадни дан,
рок истиче истеком првог наредног радног дана).
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија
неће узимати у обзир за разматрање. Пријаве се
достављају на адресу: Седма београдска гимназија, Шејкина 21а, Звездара, Београд.

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

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Продукција
драмских и аудиовизуелних
уметности, наставни предмет
Дистрибуција филма
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани филмски и телевизијски
продуцент или мастер драмски и аудио-визуелни уметник у области филмске и ТВ продукције
или доктор уметности. Пожељно је искуство из
области филмске дистрибуције и други услови
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету, Статутом Факултета за дипломатију и безбедност и Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак
научних, стручних, односно репрезентативних
уметничких референци - научне радове је потребно доставити електронски или на ЦД-у, извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о држављанству - оригинал
или оверена копија, потврда о неосуђиваности и
потврда да се не води кривични поступак - оригинали, не старији од 6 месеци) слати на наведену
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адресу Факултета или електронски на e-mail:
office@fdb.edu.rs са назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник вештина (стрељаштво)
у оквиру безбедоносних вештина
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, рад у струци
везан за стрељаштво, спортски и професионални
резултати у области, стечени сертификати у одговарајућој области и способност за наставни рад.
Обавезни услови су прописани чланом 79 Закона о високом образовању, Статутом Факултета за
дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова из конкурса
(оверене копије диплома, списак радова, извод из
матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, уверење о држављанству - оригинал
или оверена фотокопија, потврда да се не води
кривични поступак и потврда о неосуђиваности
-оригинал, не старији од 6 месеци) доставити на
наведену адесу Факултета.
ОСТАЛО: неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Контакт телефон: 011/2620-186.

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

Наставник у звање редовног
професора, за ужу научну област
Психологија у физичком васпитању,
спорту и рекреацији, предмети Увод
у психологију, Развојна психологија
и Психологија образовања
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање - Филозофски факултет,
Одељење за психологију, на студијама трећег
степена (докторске академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од
10.09.2005. године, односно стечени научни назив
доктора наука по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају
објављен већи број научних радова, објављен
уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка, учешће у завршним
радовима на специјалистичким и мастер академским студијама, у складу са прописима којима је
уређена област високог образовања. Кандидати
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Критеријума
за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету
и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника факултета. Потребна
документација: пријава на конкурс, биографија,
списак објављених научних радова са линковима
на којима се могу видети радови, односно оригинал радови уколико исти нису доступни електронски, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и
стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, друга документација којом
се доказује избор у звање и потписана изјава о
изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.
php pravilnici-nastavnici-obrazac 4). Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу Београд, Благоја Паровића
156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и друга документација, подносе се на наведенуадресу факултета
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА

Помоћни радник

у централној кухињи
2 извршиоца

11030 Београд, Благоја Паровића 156

Спремачица

7 извршилаца

Сервирка

3 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање. 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 кандидат доставља
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. 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.

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

Редовни професор за ужу научну
област Историја цркве, тежиште
истраживања историја Српске
православне цркве
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
богословских наука, као и претходно завршене
основне и магистарске студије православне теологије, објављени стручни и научни радови претежно из уже научне области, односно тежишта
истраживања, за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Остали услови су предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21),
Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Факултета и осталим општим актима Универзитета
и Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата
са прилозима: биографија, библиографија (списак
научних и стручних радова), радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне

Асистент за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта
и рекреације, предмети Теорија
и методика рекреације, Теорија и
пракса рекреације и Персонални
фитнес
на одређено време, од 01.10.2022.
године, за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама првог степена Факултет спорта и физичког васпитања, са просечном оценом најмање осам и морају имати статус
студента докторских академских студија. Кандидати треба да имају способност за наставни рад,
високу оцену (најмање оцена 9) из предмета за
који конкуришу (или садржински сличних предмета), као и да испуњавају друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању, Статута
Факултета и Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и
Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна
документација: пријава на конкурс, биографија,
списак објављених радова са линковима на којима
се могу видети радови, односно оригинал радови
уколико исти нису доступни електронски, фотокопије диплома и додатака дипломи о завршеним
претходним степенима студија, уверење о уписаним докторским академским студијама, друга
документација којом се доказује избор у звање и
потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/
sr/univerzitet/univ-propisi.php pravilnici-nastavniciobrazac 4). Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се достављају на
адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Сарадник у настави, за ужу научну
област Науке физичког васпитања,
спорта и рекреације, за групу
предмета Пливање: Теорија и
методика пливања и ватерпола,
Пливање, Теорија и пракса спортског
пливања, Теорија и технологија
спортског пливања (део предмета
Дечији спорт који се односи на
Пливање)
на одређено време, од 01.10.2022.
године, за период од 1 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено
високо образовање на студијама првог степена из области физичког васпитања и спорта, са
просечном оценом најмање осам и морају имати
статус студента на мастер академским студијама
или на специјалистичким академским студијама из
области физичког васпитања и спорта. Кандидат
треба да је на студијама првог степена усмеравао спортску грану Пливање, као и да је одбранио завршни рад са темом из простора пливања.
Кандидати треба да имају способност за наставни
рад, као и да испуњавају друге услове прописане
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Наука и образовање

одредбама Закона о високом образовању, Статута
Факултета и Универзитета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и
Правилника о начину, поступку и ближим условима
стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета. Потребна документација: Пријава на конкурс, биографија, списак
објављених радова, оригинал радови, фотокопија
дипломе о завршеним основним академским студијама са просечном оценом, уверење о уписаним
мастер академским студијама или специјалистичким академским студијама, друга документација
којом се доказује избор у звање и потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета
у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univpropisi.php pravilnici-nastavnici-obrazac 4). Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се достављају на адресу Београд, Благоја
Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
11000 Београд, Мештровићева 19
тел. 011/2463-227

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање и то: 1. на студијама другог степена - мастер академске или 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
са биографијом треба поднети: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, 2) извод из матичне књиге рођених,
3) уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), 4) уверење суда да против кандидата
није покренута истрага, 5) доказ о неосуђиваности
кандидата за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда суда), 6) извод из
казнене евиденције, који прибавља кандидат у
Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе, 7) пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја.
Сва документа се прилажу како је назначено - у
оригиналу или као оверене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у
обзир. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија кандидате који испуњавају
услове конкурса, упућује на психолошку процену спсобности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 011/2463227. Пријаве на оглас и потребну документацију,
заједно са пријавним формуларом, слати на адресу школе, или донети лично у секретаријат школе,
радним даном од 09.00 до 12.00 часова.

ФАКУЛТЕТ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Јове Илића 154

Доцент за ужу научну област
Менаџмент технологије,
иновација и одрживог развоја
на одређено време од 5 година

Бесплатна публикација о запошљавању

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: за доцента може
бити изабрано лице које је претходне степене
студија завршило са просечном оценом најмање
осам, односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука; има научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима
или зборницима, са рецензијама; и способност за
наставни рад. Заинтересовани кандидати дужни
су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију, списак
радова и саме радове. Напомена: сви прилози,
достављају се архиви Факултета, поред папирне и у електронској форми (УСБ). Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

11500 Обреновац, Четврта 13
тел. 069/2477-539

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

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

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

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

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету, које је
донео Национални савет за високо образовање,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзитета у Београду којом се уређује
поступак и оцена приступног предавања високошколске установе и општим актима Универзитета у Београду - Економског факултета којима
се уређују услови и поступак за стицање звања
наставника и поступак и оцена приступног предавања. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација
кандидата у области менаџмента квалитета и
комерцијалног познавања производа. Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и наставничку оријентацију.
ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса и прилозима:
биографија, библиографија (списак радова и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

Асистент са докторатом за
ужу научну област Екологија,
биогеографија и заштита животне
средине
на Катедри за екологију и географију
биљака у Институту за ботанику и
Ботаничкој башти „Јевремовац”, на
одређено време од три године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, смисао за наставни рад,
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању и остали услови утврђени
чланом 85 Закона о високом образовању. Пријаву
са биографијом, овереним преписом дипломе и
списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити Архиви факултета, на наведену адресу,
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ППУ “БАЈКА”
Васпитач

на одређено време до 3 месеца

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

Педагог или психолог

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме, односно
врста образовања, дозвола за рад, радно искуство
- за васпитаче и сараднике утврђује се сагласно
са законским прописима у области образовања
и васпитања. Уз пријаву се подносе у оригиналу
или овереној копији следећа документа: диплома
о завршеном високом образовању (васпитач, психолог и педагог); диплома о завршеном средњем
образовању (медицинска сестра - васпитач);
лиценца издата од надлежне установе; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом,
контакт телефоном, e-mail адресом; очитана лична карта; лекарско уверење. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
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, просечна
оцена у току школовања, додатно образовање или
оспособљености, дужина трајања школовања...).
Пријаве се предају у затвореној коверти лично
или поштом на горе наведену адресу, са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата
биће објављена на огласној табли послодавца и
достављена кандидатима који не буду изабрани,
путем имејла наведеног у поднетој документацији,
у року не дужем од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. 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. Описи послова су утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова Приватна
предшколска установа „Бајка“ број 11-30/1/2019 од
25.08.2019. године.
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Наука и образовање

Ч АЧ А К
СРЕДЊА ШКОЛА “ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Републике бб.
тел. 032/854-141

Наставник економске групе
предмета, подручје рада економија,
право и администрација
УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то да: 1) имају одговарајуће
образовање у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
у подручју рада економија, право и администрација (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
4/2020); 2) да имају психичку физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против 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 (ако се из дипломе о стеченом образовању
може утврдити да је образовање стечено на српском језику, не треба подносити доказ о знању
језика);
ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: пријавни
формулар - попуњава се на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију или ЦВ; оверен
препис / фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању; извод из матичне књиге рођених не
старији од 6 месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или оверену копију); уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а. Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси кандидат који буде изабран по конкурсу пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи
комисија коју именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања, у року од 8 дана од истека рока за
пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака; конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима; конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе, сачињава
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља 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 дана
достављања образложене листе свих кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
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интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс
за пријем у радни однос на неодређено време“.
Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
32240 Лучани, 4. децембар 35

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из
чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће
образовање за наставника основне школе, педагога или психолога стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има дозволу за рад наставника основне школе,
педагога или психолога. Да има обуку и положен
испит за директора установе; да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовањаи 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, да није
осуђивано правоснажном пресудом 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; да против њега није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, непостојање дискриминаторног
понашања, утврђеног у складу са законом; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона дужност директора основне школе може да обавља и лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона за наставника основне школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то:

оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад
- оверену копију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ / уверење да кандидат има обуку и положен испит за
директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију) - пријава која не буде садржала доказ /
уверење о савладаној обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а
уколико кандидат буде изабран биће у обавези
да у законском року положи испит за директора школе; доказ о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у оригиналу) о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од најмање 8 година; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима - лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (издато по објављеном
конкурсу); уверење из казнене евиденције МУП-а
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђивано правоснажном пресудом 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 (издато по објављеном конкурса); уверење
надлежног суда да против њега није покренут
кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога за наведена кривична дела, непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом, (издато по објављеном конкурса); уверење о држављанству Републике Србије
(у оригиналу) не старије од 6 месеци; извод из
матичне књиге рођених (у оригиналу); доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат
који образовање није стекао на српском језику),
кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика - у оригиналу или оверену фотокопију;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника),
ако га поседује (оверена копија). У супротном је
потребно доставити потврду школе да није вршен
стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора
школе (оверена копија) - у супротном је потребно доставити потврду школе да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; биографију, са контакт телефоном и
адресом електронске поште, са кратким прегледом кретања у служби, стручном усавршавању и
предлогом програма рада директора школе. Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се у затвореној коверти на адресу школе,
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе” или предати лично у просторијама
секретаријата школе радним данима од 08.00 до
14.00 часова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе лично или позивом на број телефона 032/817-412.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА

32300 Горњи Милановац
тел. 032/720-465, 032/711-814

32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/661-116
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs

Секретар установе

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018аутентично тумачење), потребно је да кандидати
испуњавају и услове у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове из Правилника о организацији и систематизацији послова
у ОШ “Краљ Александар I”: 1. да имају високо образовање стечено: а) на студијама другог
степена из области правних наука (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису
који уређује високо образовање од 10. септембра 2005. године; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, в) познавање рада на
рачунару; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20
и 129/21): 1) да има одговарајуће образовање за
радно место наставника енглеског језика у гимназији у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 2 Правилника о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022
од 5. маја 2022.). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада за енглески језик може да изводи: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност; професор енглеског
језика и књижевности и италијанског језика и књижевности; професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности; дипломирани филолог англиста; дипломирани професор
енглеског језика и књижевности; мастер филолог
(студијски програм Англистика; студијски програм
или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); мастер професор предметне наставе. Лице
које је стекло академско звање мастер мора имати
претходно завршене основне академске студије из
области предмета, односно на студијским групама
/ програмима: Језик, књижевност, култура, модул
Енглески језик и књижевност; Енглески језик и
књижевност; Англистика; Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом). 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 на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге
рођених, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене
евиденције СУП-а); доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања - да зна српски језик (само за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику), пријаву на конкурс са кратком биографијом; попуњен образац
пријаве који је прописан од стране Министарства
просвете, науке и технолошко развоја (налази
се на сајту Министарства). Лекарско уверење се
доставља по коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Конкурс спроводи комисија именована од стране директора школе. Пријаве слати на адресу: ОШ ”Краљ Александар I”, Горњи
Милановац, Хероја Дражевића 2. Контакт телефони: 032-720-465, 032/711-814.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: диплому
о стеченом одговарајућем образовању; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије; уверење о неосуђиваности и
непостојању дискриминаторног понашања, издато од стране МУП Србије; доказ о знању српског
језика достављају кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику; радну биографију - пожељно. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Оригинали уверења не смеју
бити старији од шест месеци. Кандидати који
испуњавају услове за пријем у радни однос упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове

запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горе наведену адресу, са назнаком
на коверти „За конкурс”.

ЈАГОДИНА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Рада Кончара 3
тел. 035/8470-030

Наставник предметне наставе
предмета српски језик и књижевност
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе
предмета физичко васпитање

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник предметне наставе
предмета српски језик и књижевност
са 50% радног времена на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) као и Правилником о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18, 7/19,
2/20, 14/20, 15/20, 1/21 и 4/2022). Кандидати
морају да испуњавају и услове утврђене чланом
139 Закона о основама система образовања и васпитања: да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да поседују
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидат уз попуњен пријавни формулар одштампан са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, доставља:
кратку биографију; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена фотокопија (на обрасцу који важи трајно); уверење о држављанству Републике Србије
- оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом (не старије од 6 месеци), издат од
надлежне полицијске управе; доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, или лично секретаријату школе
радним даним од 9 до 13 часова. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8470-809

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени глсаник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021- у даљем тексту:
Закон). За директора школе може бити изабрано
лице које: 1. има одговарајуће високо образовање
стечено на: 1) студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, уз шта мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, (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, уз шта
мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2) основним
студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; које испуњава
услове за наставника те врсте школе и подручје
рада, за педагога и психолога школе; 2. које има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача
и стручног сарадника; 3. које има положен испит
за директора школе (кандидат који нема положен
испит за директора може бити изабран, али ће
бити дужан да испит за директора школе положи
у року од 2 године од дана ступања на дужност,
због чега се пријава таквог кандидата без овог
доказа неће сматрати непотпуном); 4. које има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. које није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примање 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 дискриминатирно понашање; 7. које има
држављанство Републике Србије; 8. које зна српски језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни
један кандидат са одговарајућим образовањем,
из члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона за наставника те врсте школе, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: диплому о стеченом одговарајућем образовању
за наставника, педагога или психолога (кандидат
који има завршене студије другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије подноси и
диплому са основних студија); уверење о положеном стручном испиту или обавештење о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника - уколико је кандидат поседује;
доказ о држављанству (уверење о држављанству)
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не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених на обрасцу који важи трајно; доказ психичккој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) не
старије од 6 месеци; уверење основног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања
- не старије од 6 месеци; уверење надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за за кривично дело из чл. 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - не
старије од 6 месеци; доказ - потврду о најмање
8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о знању српског језика (осим за кандидате који су на српском
језику стекли одговарајуће образовање); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико
га кандидат има; уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања; преглед кретања у служби са биографским подацима; 14) предлог програма рада директора школе. Наведена документа
достављају се у форми оверених копија или оригинала. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, на горе наведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора
школе - не отварати”, лично или поштом. Непотпуне, неисправне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Документација се кандидатима не враћа, већ се доставља Министарству
просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а документација учесника конкурса чије
су пријаве непотпуне и/или неисправне, школа
враћа препорученом поштом учесницима конкурса, након протека рока за покретање управног
спора. Фотокопије документације свих кандидата
и свих учесника конкурса чије су пријаве непотпуне и/или неисправне, школа задржава у конкурсној документацији. Неблаговремене пријаве
неотворене се враћају учеснику конкурса препорученом поштом након протека рока за покретање
управног спора. Фотокопија решења (о именовању
директора) које доноси министар, биће достављена свим учесницима конкурса. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкретном поступку, у складу
са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/2018). Све додатне информације о конкурсу могу се добити на телефон:
035/8470-809.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају високо образовање, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистчке академске студије), или на основним
студијама у трајању од најмање четири године и
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, високо образовање
стечено на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовање о

чему као доказ прилажу оверену копију дипломе о стручној спреми васпитача; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да су држављани Републике Србије; да
знају српски језик (доказ - потврду одговарајуће
установе да је кандидат положио српски језик
досављају само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају
пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да приложе следеће доказе: диплому о стручној спреми,
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага, односно
да се не води кривични поступак, не старије од 6
месеци, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци. Сва приложена
документација мора бити у оригиналу или фотокопији односно препису који морају бити оверени.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу поднети на горе
наведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор
васпитача (не отварати)”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

35210 Свилајнац, Алеја Зорана Ђинђића 6

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 122, ставови 2 и 5 чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... и 129/2021. у
даљем тексту - Закон), 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) из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета или 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 стечено образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат треба 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
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правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да му није
одређен притвор, покренута истрага или подигнута оптужница; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик као језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника – лиценцу; да има најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања, да има
положен испит за директора установе. Комисија
за избор директора цениће и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата
(извештај просветног саветника), као и доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора школе. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона, за директора школе може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице надлежног
министарства кандидати достављају: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању, оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал или оверена копија односно препис
доказа о положеном испиту за директора установе, потврду о радном стажу (најмање 8, изузетно
10 година рада на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања),
писани доказ (уверење, извештај и сл.) МУП-а о
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (оверена копија или оригинал не старији од 6 месеци),
писани доказ надлежног суда (уверење, извештај
и сл.) да му није одређен притвор, покренута
истрага или подигнута оптужница (оверена копија
или оригинал не старији од 6 месеци), оригинал
или оверену копију потврде Повереника за заштиту равноправности да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6
месеци), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци), оверена копија или оригинал, извод из
матичне књиге рођених, на прописаном обрасцу
са холограмом, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је кандидат претходно обављао функцију директора школе и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци), које издаје надлежна здравствена
установа, радну биографију и преглед кретања у
служби, план и програм рада директора школе.
Доказ о знању српског језика на ком 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. Подаци који се прикупљају од кандидата биће
коришћени само ради обраде података у конкурсном поступку, у складу са одговарајућим одредбма Закона о заштити података о личности („Сл.
гласник РС” бр. 87/2018). Пријаве са потребном
документацијом, поштом или лично, доставити на
адресу школе у затвореној коверти, са назнаком
„Комисији за избор директора школе”, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Достављена документација се не враћа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве комисија неће узимати у обзир
прилком сачињавања извештаја о спроведеном
поступку за избор директора.
Бесплатна публикација о запошљавању

КИКИНДА
ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 13
тел. 064/4915-138

Наставник разредне наставе

у комбинованом одељењу од два
разреда (I-III) на српском наставном
језику, издвојено одељење у Ђали
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број:
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. гл.
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. 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 (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
високошколске 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 закљу-

чења 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. гл. РС” бр. 87/2018). 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 горе наведену адресу, 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.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 13
тел. 034/301-975

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова предвиђених Законом о раду, морају испуњавати
услове за пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 и то: да
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије,
да знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи, и то: оригинал
или оверена копија дипломе, одн. уверења којим
се доказује одговарајуће високо образовање; уверење о држављанству не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених са холограмом,
доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом
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за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - уверење
из МУП-а не старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у
обавези је да достави доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени
преписи / фотокопије. Рок за доставу пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву са потребним документима слати на горе наведену адресу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Информације се могу добити на горе наведени
број телефона. Потребно је да кандидати у пријави доставе и број телефона за контакт.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Фармакологија и
токсикологија
на неодређено време или одређено
време на 5 година

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

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

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

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

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање
стечено на студијама трећег степена (докторске
академске студије по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005 године),
односно стечен назив доктора наука по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена специјализација.
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Наставник у звању ванредног
професора или доцента за научну
област Медицинске науке, ужа
научна област Гинекологија и
акушерство
на одређено време на 5 година

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

Научни сарадник за научну област
Медицинске науке, за ужу научну
област Пародонтологија и орална
медицина
на одређено време 5 година

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

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

Сарадник у звању асистента
за научну област Медицинске
науке, ужа научна област Дечја и
превентивна стоматологија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних
степена студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), смисао за наставни рад; завршена
одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Хирургија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента
докторских студија, сваки од претходних степена
студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), смисао за наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Хирургија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента
докторских студија, сваки од претходних степена
студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), смисао за наставни рад.; завршена одговарајућа здравствена специјализација

Сарадник у звању асистента за
научну област Медицинске науке,
ужа научна област Хирургија
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента
докторских студија, сваки од претходних степена
студија завршен са просечном оценом најмање
осам (8), смисао за наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у настави за научну област
Медицинске науке, ужа научна
област Психијатрија
на одређено време на 1 годину

УСЛОВИ: доктор медицине, студент докторских
академских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа студија најмање осам (8).
ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: дандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 став 1 Статута Универзитета
у Крагујевцу, који доказују потврдама надлежних
органа да нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон,
67/2019 и 6/2020-др закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон),
Закона о науци и истраживањима (“Сл. гласник
РС” бр. 49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. На конкурс приложити: пријаву на конкурс; биографију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
оверене фотокопије диплома или уверења којима
се потврђује ниво образовања; потврду надлежног
органа да кандидат није правноснажно осуђиван
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова
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у високошколској установи; потврду да је студент
докторских студија (за асистента и за сараднике
у настави); списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација у складу
са упутством које се налази на страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати су
у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску-ЦД). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистент, научна
област Правне науке, ужа научна
област Римско право
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија,
уже научне области за коју се бира, који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Ближи услови
утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању и чланом 118 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
горе наведену адресу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Сарадник у звању асистент,
научна област Правне науке, ужа
Уставноправна научна област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија,
уже научне области за коју се бира, који је сваки
од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање осам (8). Ближи услови
утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању и чланом 118 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
гоер наведену адресу. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”

34000 Крагујевац, Радована Мићовића бб.
тел. 034/323-423

Секретар школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 132 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и
10/2019, 27/2018 - др.закон, 6/2020 и 129/2021)
и то: да имају одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 132 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018 - др.закон,
6/2020 и 129/2021), да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство
Бесплатна публикација о запошљавању

Републике Србије; да знају 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: доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте
образовања, односно уверења - ако диплома није
издата - овера не старија од 6 месеци); уколико
кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија не старија од
6 месеци); уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење или потврда о неосуђиваности за горе
наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлежна
полицијска управа (не старије од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта,
контакт телефон), радно место на које кандидат
конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене,
непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на
конкурс са потребном документацијом са назнаком
“За конкурс за радно место секретар школе” доставити на адресу Улица Радована Мићовића б.б.,
Крагујевац. Телефон за контакт је 034/323-423.

К РА Љ Е В О
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Наставник технике и технологије
и информатике

са 53% радног времена, на одређено
време, за време мандатног периода
директора школе
УСЛОВИ: а) кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - Одлука УС, 113/2017, 95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1,
2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 и
став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018,
10/019, 6/2020, 129/2021). Степен и врста образовања морају бити у складу са чланом 3 став 1
тачка 14) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,
16/2020,19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021,
1/2022 И 2/2022). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за

лиценцу, сматра се да има образовање из члана
142 став 1 овог закона. Кандидат који који нема
образовање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да га стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов полагања испита за лиценцу. б) Да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Републике Србије;
д) да зна језик на коме се остварује образовноваспитни рад-српски језик.
ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министрства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа
да има образовање из психолошких педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова,
односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ), кандидат
који није положио испит из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, обавезан је да
их положи у року од једне а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију); уверење
о држављанству (оригинал или оверену копију) не
старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод из
казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова - надлежне полицијске управе (оригинал или оверену фотокопију)
не старији од 6 месеци. Доказ под тачком д) обавезно достављају кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Лекарско
уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 Закона, у року под осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни
однос се у року од осам дана упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запопшљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и доставља
директору у року од осам дана од обављеног разговора са кандидатима. Директор установе доноси
решење о избору кандидата по конкурсу у року од
осам дана од дана достављања образложене листе.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом,
доставити лично, или поштом на горе наведену
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адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
телефон: 036/611-441.

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И
ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Наставник у звање доцента
за научну област Машинско
инжењерство за ужу научну област
Енергетика и заштита животне
средине
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктор наука из научне области за коју се наставник бира. Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду („Службени
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом
о високом образовању (“Сл. гласник Републике
Србије” број 88/2017, 27/2018 – др. Закон, 73/2018,
67/2019, 6/2020 - др. закон и 11/2021 – аутентично
тумачење), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о
критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о испуњавању услова конкурса у
погледу школске спреме - оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми као и оверене фотокопије диплома о претходно
завршеним нивоима студија, одговарајуће доказе
надлежних органа у погледу неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању и члана 135 став 1 статута Универзитета у
Крагујевцу, списак научних и стручних радова као
и саме радове и све остале доказе од значаја за
избор. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су дужни да
доставе и у електронској форми на компакт диску
– CD у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на : http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са
прилозима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Улица Доситејева 19, 36000
Краљево са назнаком „Пријава на конкурс за избор
наставника у звање доцента за ужу научну област
Енергетика и заштита животне средине“. 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.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/3491-115

гласник РС”, бр. 88 од 29. септембра 2017, 27 од 6.
априла 2018 - др. закони, 10 од 15. фебруара 2019,
6 од 24. јануара 2020, 129 од 28. децембра 2021.):
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
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 и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/29, 3/21 и
4/21) за наставника математике; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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 на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају се
докази о испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија дипломе (основних и мастер студија); оригинал или оверена фотокопија уверења
о неосуђиваности, односно извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе; оригинал
или оверена фотокопија потврде Повереника за
заштиту равноправности да код кандидата није
утврђено дискриминаторно понашање; оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству. Оверене фотокопије не смеју бити старије
од шест месеци. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду. Ради лакше комуникације, потребно је да
кандидат достави имејл адресу и контакт телефон.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
се могу предати непосредно у школи или преко поште на горе наведену адресу. Сва додатна
обавештења могу се добити путем телефона број
016/3491-115 од 8 до 14 сати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб.
тел. 016/234-612

Директор

Наставник математике

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 122, 139 и
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
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образовања и васпитања (“Службени гласник РС”
бр. 129/2021) и то: да има одговарајуће високо
образовање за наставника средње школе за подручје рада Машинство, Електротехника и Саобраћај, за педагога или психолога стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије специјалистичке
академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагшких наука;
кандидат мора 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 10.09.2005. године; да има дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
оод најмање три месеца, као и за кривична дела
насиљле у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или слостављање малолетног лица или
родоскврнуће, закривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичнх дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом утврђено дискриминаторно
понашање; да против њега није покренута истрага и да није покретнут кривични поступак; да има
држављанство Републике Србије; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајуће високом образовању; кандидати који су
високо образовање стекли након 10. септамбра
2005. године подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога; доказ да има обављену обуку и положен
испит зха директора установе (уколико га кандидат поседује), пријава која не садржи наведени
документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року
положи испит за директора школе; потврду да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања са подацима о пословима и задацима које је обављао, не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал лекарско уверење као доказ да кандидат има
психичку, физичкуи здравствену способност за рад
са делом и ученицима, не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса; оригинал уверење
о неосуђиваности кандидата издатог од стране
Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса, оригинал или оверена фотокопија; оригинал уверење суда да против кандидата
није покренута истрага и да није покренут кривични поступак из надлежности основних, вишихсудова и јавних тужилаштва, не старије од 6 месеци у
односу на дан истака конкурса; оригинал уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6
месеци у односу на дан истека конкурса; доказ о
знању српског језика доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; оригинал или оверену фотокопију доказа
о резултатима стручно педагошког надзора у раду

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

Наука и образовање

кандидата (извештаја просветног саветника), уколико га кандидат поседује; оригинал или оверену
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољшњег вредновања
(доставља кандидат на конкурсу који је предходно обављао дужност директора школе; биографске податке са предлогом крења у служби. Рок за
пријем пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање (благовременом пријавом
сматраће се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом, а потпуном пријавом сматраће се
пријава која у прилогу садржи документа којима
кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандидат је дужан да попуни
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, који у штампаној форми доставља школи.
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично школи или препорученом
пошиљком на горе наведену адресу, са назнаком
“Конкурс за избор директора школе”. Примљена документација се не враћа кандидатима, већ
се доставља министру ради доношења одлуке о
избору директора. Ближа обавештења на телефон
016/234-612.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

15314 Крупањ, Мачков камен 5
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и129/21):
1) да има одговарајуће образовање - високо образовање 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 од 10. септембра 2005. године, са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три
године, у складу са Правилником о организацији
и систематизацији послова у предшколској установи; 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 као језик на
којем 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 предшколској установи.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да приложе: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију
Бесплатна публикација о запошљавању

уверења о држављанству (нови образац); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац); оригинал или
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(само за кандидате који нису стекли образовање
на српском језику); изјава о начину прибављања
докумената; сагласност за обраду личних података. Лекарско уверење као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично
или поштом на адресу предшколске установе, у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” са назнаком „За конкурс за
пријем у радни однос“. Конкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 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 применом
стандардизованих поступака. За све информације
обратити се предшколској установи на број телефона 015/581-260.

(само за кандидате који нису стекли образовање
на српском језику); изјаву о начину прибављања
докумената; сагласност за обраду личних података. Лекарско уверење као доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично
или поштом на горе наведену адресу предшколске
установе, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” са назнаком
„За конкурс за пријем у радни однос“. Конкурс за
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија
коју ће директор именовати посебним решењем.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. 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
применом стандардизованих поступака. За све
информације обратити се предшколској установи
на број телефона 015/581-260.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

18000 Ниш, Вишеградска 33

15314 Крупањ, Мачков камен 5
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com
www.predskolskaustanovakrupanj.com

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и129/21):
1) да има одговарајуће образовање - високо образовање 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 од 10. септембра 2005. године, са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од три, у
складу са Правилником о организацији и систематизацији послова у предшколској установи; 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 као језик на којем 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 предшколској установи.
Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да приложе: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству (нови образац); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац); оригинал или
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика

НИШ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
Наставник у звање ванредни
професор или редовни професор, за
ужу научну област Рачунарске науке

на Департману за рачунарске науке, на
одређено време од 60 месеци односно за
рад на неодређено време
УСЛОВИ: доктор електротехничких наука.

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Рачунарске науке
на Департману за Рачунарске науке,
на одређено време од 60 месеци

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

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Хемијске опасности у радној
и животној средини
на одређено време

УСЛОВИ: су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у
Нишу у пољу Техничко-технолошких наука и Статутом Факултета заштите на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, попуњени
образац о испуњености услова за избор у звање
наставника (за попуњавање обрасца обратити се
Факултету), оверену фотокопију дипломе о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о
научном степену доктора наука, списак научних и
стручних радова и саме радове на адресу Факултета, у року од 15 дана од објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
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НОВИ СА Д
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИХАЈЛО ПУПИН”
21000 Нови Сад, Футошка 17

Наставник предметне наставе електротехника

“Михајло Пупин”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити од помоћника директора школе на
број телефона 021/421-566 радним данима од 07.30
до 14.30 часова.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21460 Врбас, Палих бораца 2

Директор

5 извршилаца

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способноста за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика и
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове прописане чланом
122, 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, а то су: 1.
одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, за педагога и психолога, стечено:
1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарјући
предмет, односно групе предмета, (2) студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, под
условом да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета), 2) основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. да поседује дозволу
за рад наставника или стручног сарадника; 3. да је
савладало обуку и има положен испит за директора
установе; 4. да има најмање осам година рада на
пословим образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 6. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 на којем се остварује образовно васпитни
рад. Изузетно ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат с одговарајућим високим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора основне
школе може бити изабрано и лице које поседује:
1) одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника основне школе, односно лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно стртуковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, дозволу за рад наставника,
стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
кратку биографију; попуњен формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија, не старије од шест месеци); оверена копија
дипломе; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; уверење о неосуђиваности (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) које издаје надлежна полицијска
управа Министарства унутрашњих послова - оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци;
доказ о здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на горе наведену адресу, у затвореној коверти
са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на
радно место - наставник предметне наставе - електротехника”. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и након обављеног разговора сачини образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и достави их 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. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама Електротехничке школе
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор директора, са биографијом, кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора
школе, кандидати подносе следећу документацију:
попуњен и одштампан формулар за пријаву на
конкурс (формулар се налази се на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству Републике Србије);
извод из матичне књиге рођених - оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, а кандидат који има образовање

из тачке 1 подтачка (2) поред оверене фотокопије
дипломе о стеченом високом образовању прилаже
и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу наставника односно стручног
сарадника; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи, кандидати доказују стеченим образовањем на српском језику или положеним испитом из српског
језика по програму одговарајуће високо школске
установе; потврду о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење надлежне службе Министарства надлежног за унутрашње
послове, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања и за кога није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о
некажњавању из суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (кандидат који буде изабран, накнадно ће пре закључења уговора о раду доставити ново лекарско
уверење); оверен препис / фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује);
изабрани кандидат који нема положен испит за
директора установе биће у обавези да у законском
року савлада обуку и положи испит за директора;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
раду кандидата (извештај просветног саветника)
уколико га има; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, извештај просветног саветника (прилажу само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе). Рок за подношење
пријаве са потребном докуменатцијом о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Конкурсна
документација се предаје лично или поштом на
горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс за
избор директора” Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за давање обавештења по конкурсу, секретар школе, телефон: 021/702-515, 705-337.

ПУ „РАДОСТ”

21480 Србобран, Јована Поповића 9

Васпитач
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања и то: 1) на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије), студије
у трајању од три године или више образовање
- васпитач; 2) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су
уређивали високо образовање у периоду од 10.
септембра 2005. године до 07. октобра 2017. године - васпитач; 3) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године - васпитач; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. поседовање држављанства
Републике Србије; 4. знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5.
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
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малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи следећу документацију (у оригиналу или оверену фотокопију): попуњен пријавни формулар (доступан на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, www.mpn.gov.rs); очитану личну карту (или
фотокопију ако је лична карта без чипа); кратку биографију; доказ о држављанству (уверење
о држављанству не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; диплому о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); документ о положеном испиту
за лиценцу (уколико је кандидат поседује); доказ
о стеченом образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе, у складу са Европским
системом преноса бодова (уколико кандидат не
поседује лиценцу); доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања (уверење о неосуђивању издате од стране МУП-а, не
старије од 6 месеци). Кандидати чије су пријаве
благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандарнизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени путем телефона или електронском поштом коју
су навели на својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама седишта ПУ
“Радост” (Србобран, Јована Поповића 9), с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени путем телефона или електронском поштом коју
су навели на својим пријавама. Лекарско уверење
- доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о
раду. Пријаве треба послати на адресу: Установа
за предшколско васпитање и образовање “Радост”,
21480 Србобран, Јована Поповића 9, са назнаком
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара установе преко телефона
021/730-161.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Теоријска и примењена математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно доктора уметности или одбрањена докторска дисертација, из области Примењена математика или Математичке науке као и услови прописани чланом 13
Правилника о минималним условима за избор
наставника и сарадника на Факултету техничких
наука у Новом Саду.
ОСТАЛО: приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса); краћу биографију са библиографијом
(списак радова); оверене фотокопије диплома и
Бесплатна публикација о запошљавању

додатака дипломама са свих нивоима студија, за
дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе; фотокопирану или очитану личну карту;
потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат
није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи;
фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода
и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс
за стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на
снагу почев од дана ступања на снагу уговора о
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8
дана од дана објављивања.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 Бачка Паланка,
Трг братства јединства 23

Наставник предметне наставе куварство

на одређено време, до повратка одсутне
запослене са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, услове из чл.
139 и 140, 142, 143 и чл. 144 став 1 и 2 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019,
129/21) и то: 1) одговарајуће образовање ускладу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019, 129/21) као
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угостититељство, и туризам
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 4/2022;
1. виши стручни радник технологије куварства;
2. гастролог; 3. менаџер хотелијерства; 4. виши
стручни радник угоститељско туристичке струке,
занимање кулинарство; 5. виши стручни радник
у угоститељству, смер кулинарство; 6. виши угоститељ; 7. виши угоститељ - гастролог; 8. виши
стручни радник - комерцијалист угоститељства;
9. комерцијалист угоститељства; 10. виши стручни радник организатор пословања у угоститељству
- одсек кулинарство; 11. менаџер хотелијерства,
смер гастрономија; 12. менаџер у гастрономији;
13. струковни менаџер гастрономије; 14. струковни економиста за туризам и угоститељство; 15.
струковни економиста на студијском програму туризам и угоститељство и студијском програму
-туризам и хотелијерство; 16. економиста за туризам и угоститељство; 17. дипломирани менаџер
гастрономије; 18. дипломирани менаџер - гастрономија; 19. дипломирани економиста - менаџер
хотелијерство, на смеру хотелијерски менаџмент,
ако су на студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета; 20. дипломирани економиста
-менаџер хотелијерство или менаџер за туризам,
ако су на основним студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета; 21. мастер менаџер,
претходно завршене основне академске студије на
студијском програму Менаџер у гастрономији; 22.
мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета; 23.
струковни менаџер у туризму и угоститељству,

ако су изучавани наставни сасржаји из области
предмета; 24. специјалиста струковни економиста
за пословну економију и менаџмент угоститељства
и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета. Лице из тачке 1-24
мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил, односно смер: кувар,
кувар техничар, техничар кулинар, или кулинарски
техничар. 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 злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичниг 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 и 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
доставља следећа документа: кратку биографију;
оригинал или оверену копију дипломе (доказ о
одговарајућем образовање); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из МУП-а (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старије од 6
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 копија потврде), сматраће
се да кандидат има поменуто образовање и уколико достави доказ н 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 оверена фотокопија) - за кандидате који ово
образовање не поседују, у складу са чл. 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 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 психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови “. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
пријаве са неовереном документацијом, неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе или
донети лично у просторије школе, радним даном
од 8.00 до 13.00 часова.

ОШ “ИВО АНДРИЋ”

21242 Будисава, Школска 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице који испуњава следеће услове прописане чланом 122, 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020,
129/2021) и то да: 1. је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковане студије,
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специјалистичке академске студие) 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; по
прописима који је уређује високо образовање од
10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. је прошло обуку и положило испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је
да у року до 2 године од дана ступања на дужност
положи наведени испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања
и васпитања “Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019, 6/2020, 129/2021); 3. има дозволу за рад
- лиценцу, односно положени стручни испит за
наставника, васпитача и стручног сарадника, и то
за рад у школи; 4. има најмање осам година радног
стажа у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
5. има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима 6. није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање, запуштање, злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за примање и давање мита, за кривична дела против
полне слободе, против правног саобраћаја, против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у образовању; 7. није осуђивано
правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; 8. има држављанство
Републике Србије; 9. зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложе следеће доказе: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(лиценца); 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном
испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора
школе); 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фотокопију уверења да није осуђиван правноснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); 7. потврду о
радном искуству, најмање осам година у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 8. оригинал или фотокопију
уверења да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за примање и давање
мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја, против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање, што онемогућава рад у
образовању (не старије од 6 месеци); 9. фотокопију радне књижице (уколико кандидат има радну књижицу); 10. уверење о знању српског језика,
уколико одговарајуће образовање није стечено на
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српском језику - потврду о стеченом радном стажу
у области образовања и васпитања од послодавца код кога га је стекао (потврда мора да садржи:
назив послодавца, делатност којом се бави, радно
место на којој је кандидат био распоређен и време
трајања рада из области образовања и васпитања;
11. доказ о испуњености услова да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе; 12. извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу - оригинал или оверену фотокопију), 13. фотокопију личне карте кандидата.
Докази о испуљености услова из тачке:1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12 и тачке 13 подносе уз пријаву на
конкурс, а из тачке 11 пре закључења уговора уговора о међусобним правима и обавезама директора
установе. Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњој служби или
радном односу, стручном и радном усавршавању
и оствареним резултатима у раду и предлог мера,
организације и начина руковођења школом које
би спровео као директор школе (програм рада)
које ће изложити на наставничком већу. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и све доказе о испуњености услова
за избор чије се прилагање тражи. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Конкурсна комисија ће обавити интервју са пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.
Решење о именовању директора школе биће благовремено достављена свим учесницима конкурса у
законом предвиђеном року. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса могу се поднети лично у затвореној коверти или препорученом поштом
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за избор
директора школе на мандатни период од 4 године”. Контакт телефон: 021/719-018. Рок за предају
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса
у огласним новинама “Послови”.

ПУ „ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а

Васпитач

на одређено време, преко 60 дана,
најдуже до 11.12.2022. године, по
основу замене, до повратка одсутне
запослене, која са рада одсуствује због
посебне неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 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, 6/2020
и 129/2021) и то: 1) да има стечено одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 3) на
студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије); 4) студијама у трајању
од три године или више образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу
са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и
129/2021). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију; оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; уверење да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна

затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (издато од надлежног
МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија, не старија од 6 месеци). Уколико
поседује положен испит та лиценцу, кандидат доставља оверену фотокопију лиценце или уверења о
положеном испиту за лиценцу. Доказ да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Предшколска
установа “Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230
Жабаљ, са назнаком “За конкурс”, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Остале информације могу се
добити на број телефона: 021/832-894.

ПАНЧЕВО
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА
ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26310 Алибунар

Наставник економске групе
предмета

на одређено време преко 60 дана, ради
замене запосленог који је именован за
директора школе до престанка његове
функције
УСЛОВИ: кандидат треба да: 1. има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021); на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука. Лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; има степен и врсту образовања
на основу Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
Економија, право и администрација (“Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 04/2022) предвиђених
за послове на радном месту наставника економске
групе предмета; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. није 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
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групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 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.

дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: попуњен пријемни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; диплому о стеченом
образовању (оригинал или оверена фотокопија);
радну биографију; уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од шест месеци); уверење да није осуђиван
правноснажном пресудом за неведена кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања издато од
надлежне полицијске управе (не старије од шест
месеци); доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно васпитни рад (потврда одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит о знању српског језика) - доставља
само кандидат који одговарајуће образовање није
стекао на српском језику. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат
пре потписивања уговора о међусобним правима
и обавезама. Кандидат попуњава пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс и
комплетном документацијом доставља лично или
поштом на адресу Економско-трговинска школа
“Доситеј Обрадовић”, Алибунар, Вука Караџића 2,
са назнаком „Конкурс за избор у радни однос на
одређено време”. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети
у разматрање. Ближе информације могу се добити
у секретаријату школе лично или позивом на број
013/641-036.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако: 1) има основно образовање 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВ
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако: 1) има високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије ), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од три године, или одговарајуће више
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено
Бесплатна публикација о запошљавању

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС - не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а) - не старије од 6 месеци; пријавни
формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете,
науке и технолошког развоја). Кандидати подносе
документа у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са повратницом), на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
директора и секретара ПУ „Љубица Вребалов” и
преко телефона 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”
31330 Прибој

Референт за финансијскоадминистративне послове
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће
високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистићке струковне студије), у
обиму од 180 ЕСПБ бодова из области економских наука. Потребно је да кандидати испуњавају
и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018-др, закон, 6/2020 и 129/2021)
и то: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или

родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије и
да знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 27/2018-др, закон, 6/2020 и 129/2021).
Кандидати уз одштампани пријавни формулар на
конкурс треба да доставе: оверену фотокопију
дипломе, односно уверење да поседују одговарајуће образовање; уверење да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
закон, 6/2020 и 129/2021); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности - лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закљућења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
Милошевац, Трг јединства 13
тел. 026/801-339

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 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, или
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2.
поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника или стручног сарадника; 3. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију; 5. непостојање дискриминаторског понашања на страни кандидата,
утврђено у складу са законом; 6. држављанство
Републике Србије; 7. знање српског језика; 8. најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9. обука и положен испит
за директора установе (кандидат који ту лиценцу
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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).
ОСТАЛО: 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, 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), потврду 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 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, копију извештаја о стручно-педагошком надзору у раду кандидата - извештај просветног саветника - уколико га 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. Сви докази
морају да буду у оригиналу или овереној копији
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 секретаријату школе сваког радног дана у
периоду од 8.00 до 14.00 часова или путем поште
на адресу: 11318 Милошевац, Трг јединства 13.
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. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе на
телефон 026/801-339.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”

11420 Смедеревска Паланка,
Војводе Степе 20
тел. 026/317-196

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 аутентично тумачење), потребно је да кандидати имају: 1. одговарајуће образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и
то: 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
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које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује образовно-васпитни рад,
ОСТАЛО: докази о испуњености услова за радно
место секретара из тачака 1, 2, 3, 4 и 5 достављају
се уз пријаву. Доказ о знању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад је диплома (доставља се приликом доказивања степена и врсте стручне спреме). Уз пријаву
кандидати треба да доставе следећа документа:
диплому о одговарајућој стручној спреми (оверена
фотокопија не старија од шест месеци), уверење
о држављанству (не старије од шест месеци),
извод из књиге рођених (не старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од три
месеца), уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од три месеца),
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од
3 месеца); потврду издату од стране повереника
за заштиту равноправности да за кандидата није
утврђено дискриминаторско понашање из члана
139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ (не старија од 3 месеца). Фотокопије морају бити оверене. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар који се преузима са
сајта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи комисија
именована од стране директора школе. Пријаве на
конкурс доставити лично или путем поште на горе
наведену адресу.

СОМБОР
ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”
25260 Апатин, Блок 112 бб.
тел. 025/773-211
e-mail: sekretar@gimnazijaapatin.edu.rs

знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање. Услови у погледу образовања: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани
математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике; дипломирани
математичар за математику економије; професор
математике и рачунарства; дипломирани математичар - астроном; дипломирани математичар теоријска математика; дипломирани математичар
- примењена математика; дипломирани инжењер
математике - са изборним предметом основе геометрије; дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер - са изборним
предметом основе геометрије; професор математике - теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; мастер математичар; мастер
професор математике; дипломирани професор
математике и рачунарства - мастер из области
математичких наука; мастер математичар - професор математике; мастер инжењер примењене
математике.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете; кратку биографију; диплому или или уверење о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија,
уколико је кандидат стекао високо образовање
на студијама другог степена, доставља оверену
фотокопију дипломе другог степена и оверену
фотокопију дипломе основних академских студија); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности из МУП-а не старије од 6 месеци; доказ о знању српског
језика (ако кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на срспком језику, не треба да
доставља додатне доказе за овај услов). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и пријаве
са неовереном документацијом, неће се узети у
разматрање. Пријаве са приложеном документацијом доставити на адресу: Гимназија и стручна
школа „Никола Тесла”, 25260 Апатин, Блок 112,
бб., лично или поштом, са назнаком „Конкурс наставник математике”.

Наставник математике

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
високо образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др.закон, 10/19,
6/20, 129/2021) и то: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалаистичке акадамеске студије); високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.године.; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије;

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР - ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”
22400 Рума, ЈНА 140
тел./факс: 022/474-042
e-mail: pravnik.muzicka@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чланом 122;
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о
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основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019, 6/2020 и 129/2021); одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника
основне музичке школе, за педагога и психолога;
да има дозволу за рад (лиценцу наставника или
стручног сарадника); најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
држављанство Републике Србије; да је савладало
обуку и да има положен испит за директора установе; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. Изабрани
директор који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност.
ОСТАЛО: Поред молбе са кратком биографијом,
адресом становања, бројем телефона, потписом кандидата и оквирним планом рада за време
мандата, кандидати подносе попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и следећа документа којима
доказују испуњење тражених услова: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању за
наставника основне музичке школе, педагога или
психолога (за лица која су стекла академско звање
мастер, доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама);
доказ о положеном стручном испиту за лиценцу за
наставника или стручног сарадника (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о положеном испиту за лиценцу за директора школе (оригинал или
оверена фотокопија) уколико кандидат поседује;
пријава која не буде садржала наведени документ
неће се сматрати непотпуном; оверену фотокопију
или оригинал уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); уверење
општинског суда да против њега није покренут
кривични поступак (не старији од 3 месеца); доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања из казнене евиденције МУП-а
Републике Србије (не старије од 3 месеца); доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима - лекарско уверење
(не старије од 6 месеци) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; потврду о
најмање осам година радног стажа у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању
српског језика осим кандидата који су на српском
језику стекли одговарајуће образовање; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника уколико га кандидат поседује) или писана изјава кандидата да он не поседује такав доказ; уколико је
кандидат претходно обављао дужност директора
установе, резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања уколико
је надзор вршен за време његовог обављањадужности директора. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Сва потребна обавештења могу се добити од
секретара школе, телефон 022/474-042. Пријаве са
потребном документацијом о испуњености услова
подносе се лично или поштом на адресу школе, у
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор
директора”.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Менаџмент
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економиста - студент докторских
студија одговарајуће области 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”
број 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 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.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА”
31210 Пожега, Светосавска 5
тел. 031/812-341

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије) односно на основним студијама и трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10.септембра 2005. године - васпитач, у складу
са Законом; на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске или специјалистичке струковне студије) за васпитача.

Економ
УСЛОВИ: Кандидат треба да има средњу стручну спрему, потребно је знање рада на рачунару,
положен возачки испит Б категорије.

Медицинска сестра за превентивну
здравствену заштиту и негу
УСЛОВИ: IV ССС, завршено средње образовање у трајању од 4 године, медицинска струкапедијатријског или општег смера, да лице има
положен стручни испит, потребно је радно искуство - једна година рада у струци.

Спремачица
УСЛОВИ: I ССС, завршено основно образовање
ОСТАЛО: Кандидати треба и: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана
139 ЗОСОВ доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 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. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држваљанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања (уверење из казнене евиденције које издаје организациона јединица МУП не старије од 6 месеци).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Пријаве
са потписаном биографијом и контакт подацима
кандидата треба послати на адресу: Светосавска
5, Пожега. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара Предшколске установе и
преко телефона 031/812-341.

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

Наставник предметне наставе
италијански језик
на одређено време, ради замене
породиље

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то:
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1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, и да испуњава услове из чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања, односно
да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 (диплому
о стеченом образовању, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности подносе се уз пријаву на конкурс-у оригиналу или оверене копије), а доказ о испуњености
услова из тачке 2 (лекарско уверење) пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом на адресу
школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити на број телефона 031/552-576. Контакт особа је секретар школе Јадранка Станић.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона
о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17,
95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба
да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања,
да има одговарајуће високо образовање звање
дипломирани економиста - мастер или дипломирани економиста, који је стекао образовањем на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, према члану 140 став 1 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
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129/21). Поред одговарајућег високог образовања
кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 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 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; и да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу документацију: оверен препис
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
кандидат који има високо образовање стечено на
студијама другог степена доставља оверену копију
дипломе другог степена и оверену копију дипломе
основних академских студија; оригинал / оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци; оригинал / оверену копију
извода из матичне књиге рођених, не старији од
6 месеци; доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела 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 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, не старији од 6
месеци (овај документ издаје МУП - полицијска
управа). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави и своју професионалну биографију у којој
кандидат обавезно наводи да ли је вршио психолошку процену способности код надлежне службе
за послове запошљавања и када је вршио; телефон за контакт као и доказ да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је прописно
оверена код јавног бележника. Конкурс спроводи
конкурсна комисија именована одлуком директора
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је
већ извршена психолошка процена способности у
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву
на овај конкурс, кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од
дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих кандидата
који испуњавају услове и доставља је директору
у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Директор школе доноси решење о
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана
од дана достављања образложене листе. Разговор
са кандидатима обавиће се у просторијама школе,
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити

обавештени на бројеве контакт телефона које су
навели у својим пријавама. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови” НСЗ. Пријаве са потребном документацијом и са одштампаним пријавним
формуларом, достављају се лично или поштом у
затвореним ковертама са назнаком „За конкурсну
комисију” на горе наведену адресу. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу
могу се добити на телефон: 017/400-630.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”

17530 Сурдулица, Бело Поље бб.
тел. 017/824-579

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се
пријавити лице које испуњава услове прописане
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 - др.
Закон, 6 /2020 и 129/2021); да има одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за
наставника и стручног сарадника стечено на: 1)
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, милтидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Дужност директора школе може
да обавља лице који има одговарјуће образовање
из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, односно лице са 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 дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. За директора школе кандидат
треба: да испуњава услове за наставника те врсте
школе, за педагога или психолога; да има дозволу
за рад за наставника или стручног сарадника; да
има обуку и положен испит за директора установе
(изабрани кандидат који нема положен испит за
директора дужан је да у року од 2 године од дана
ступања на дужност положи наведени испит); да
има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
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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, што онемогућава рад у образовању; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању за
наставника основне школе, педагога или психолога (кандидати који су високо образовање стекли
по прописима о високом образовању почев од 10.
септембра 2005. године подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад - лиценца);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту за
директора установе неће се сматрати непотпуном,
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); потврду да
има најмање осам година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (подноси се у оригиналу); уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал илиоверена фотокопија, не
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да
се не води истрага или није подигнута оптужница (оригинал, не старије од шест месеци); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу са одредбама 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије - оригинал или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда
привредног суда оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење из основног
и вишег суда да кандидат није под истрагом и да
није подигнута оптижница уверењем из основног
и вишег јавног тужилаштва; лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (оверена фотокопија); кандидат је дужан да достави и
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност
директора школе и за чијег мандата је вршено
спољашње вредновање); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Докази о испуњавању услова могу се поднети
и у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено да се траже у оригиналу. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће се
узимати у разматрање. Кандидати ће бити позвани
на интервју од стране Комисије за избор директора школе, по истеку рока за подношење пријава
на конкурс. Кандидат који се пријављује на радно место директора попуњава пријавни формулар
(образац на заваничној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а
потребну документацију заједно са одштампаним
Бесплатна публикација о запошљавању

пријавним формуларом доставља лично или
поштом на адресу школе, у затвореној коверти са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе”, радним данима од 8.00 до 13.00 часова. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на адресу: ОШ “ Пера
Мачкатовац” Бело Поље у Сурдулици бб., 17530
Сурдулица. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Након истека рока за достављање пријава није могуће достављање доказа
о испуњености услова. Пријаве са документацијом
се не враћају, задржавају се у архиви школе. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на телефон: 017/824-579.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРЕШЕВО”
Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/860-690

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: да има
одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника за рад у школи у подручју рада
којој припада Средња техничка школа „Прешево”
у Прешеву (машинство и обрада метала, електротехника, саобраћај, економија, здравство и социална заштита) и то: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад за наставника
или стручног сарадника; 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; да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу документацију: 1. оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за
наставника, васпитача, односно стручног сарадника; 3. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на
српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске
установе - као доказ о знању српског језика; 4.
доказ о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове; 6. уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води

кривични поступак; 7. оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима - лекарско уверење
(може бити и старије од 6 месеци, а кандидат
који буде изабран ће накнадно пре закључења
уговора, доставити ново лекарско уверење); 8.
уверење о држављанству Републике Србије; 9.
извод из матичне књиге рођених; 10. резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе); 11. доказ о савладаној
обуци и положеном испиту за директора установе
- уколико га поседује; 12. доказ о познавању српског језика. Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору (биографске податке, односно
радну биографију, оквирни план рада за време
мандата, докази о поседовању организационих
способности и др.). Рок за достављање пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads2015/ FORMULAR
ZA-KONKURISANjE. Документ одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на адресу Средња техничка школа “Прешево”
у Прешеву, 15 новембар 100, 17523 Прешево, са
назнаком “Конкурс за директора “. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и преко телефона
017/860-690 и 063/456-071.

ВРШАЦ
ОШ “САВА МУНЋАН”

26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел. 013/858-015

Наставник математике

са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: услови прописани Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи и чланом 139 и 140,
142, 143 и 144 Закона о основама система образовања и то: А) високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за оговарајући предмет,
односно групу предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; Б) образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; Ц) наставник мора имати образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из става 1 овог члана закона. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави из математике може
да изводи лице: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
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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. Поред општих услова
предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове: да имају психичку и
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису правоснажном пресудом
осуђивани за кривична дела 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 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 имају
држављанство Републике Србије; да знају српски
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад; да имају образовањеиз 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.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да попуни пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који у штампаној форми доставља уз конкусрну
документацију. Уз пријаву кандидати прилажу:
кратку биографију; оверен препис / фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал
или оверена фотокопија, 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); доказ о
неосуђиваности кандидата из СУП-а (не старији
од 6 месеци); потврду о положном стручном испиту - лиценца уколико је положио (оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци); лица која
нису стекла образовање на српском језику доказ
да је стекао/ла образовање на српском језику
или је положило испит из тог језика по програму
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одговарајуће високошколске установе; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са европским системом преноса бодова.
Лекарско уверење да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључивања уговора о раду. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава.Кандидати који испуњавају
услове, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за запошљавањеприменом стандизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу
свих кандидата који испуњавају услове и доставља
је директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор установе
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања образложене листе. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу
органу управљања, у року од осам дана од дана
достављања решења. Орган управљања о жалби
одлучује у року од 15 дана од дана подношења
жалбе. Кандидат који је учествовао у изборном
поступку има право да, под надзором овлашћеног
лица у установи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом. Комисија прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, поред документације коју доставља, у писаној изјави наведе за
коју се од предвиђених могућности опредељује,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција (у овој изјави мора навести име
и презиме, датум рођења, ЈМБГ и име родитеља)
или да ће то кандидат учинити сам. Документи о
чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; подаци из казнене евиденције.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
слати на адресу ОШ “ Сава Мунћан” Крушчица,
Саве Мунћан 45. Све информације на телефон број
013/858-015. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

(„Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020,
19/2020, 3/2021 и 4/2021) и чланом 140 Закона о
основама система образовања које је стекло: 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 и студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије;
5. зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Докази о
испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2
прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС; биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља
само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (да није старије од 6 месеци); оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству
(да није старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. онкурс за пријем у радни
однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем.

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 77
тел./факс: 023/3841-196
e-mail: ossecanj@osaleksasanticsecanj.edu.rs

Наставник физичког васпитања

са 45% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/17),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број - 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020, 129/2021) и то да:
1. има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Посао се не чека,
посао се тражи

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

Уз субвенцију НСЗ
- јаки и успешни у свом послу
Сарадња града Београда и Националне службе за запошљавање

Н

ационална служба за запошљавање, Филијала за град Београд
организовала је доделу Одлука за субвенцију за самозапошљавање незапослених лица за 2022. годину.
Одлуке су уручили заменик директора Националне службе за запошљавање Петар Јарић, министарка за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Дарија Кисић и заменик
директора Филијале за град Београд
Синиша Кнежевић.
Заменик директор НСЗ Петар Јарић захвалио је присутнима и поручио:
„Свима вама којих је 50 и који сте
добили прилику да започнете сопствени бизнис уз подршку НСЗ и одлучили
да се опробате у предузетништву желимо да успете у својим професионалним циљевима“.
Ове године корисници субвенција
за самозапошљавање определили су се
за делатности из области интелектуалних и здравствених услуга као што су:
школе страних језика, веб и графички
дизајн, архитектонски бирои и адвокатске канцеларије као и стоматолошке

и ординације опште медицине, али и
услужне делатности - фризери, козметичари, водоинсталатери.
Министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Дарија
Кисић истакла је да је број незапослених у мају 2022. године, у Србији, у
односу на исти месец прошле године,
мањи за 17,7%, а на нивоу Београда за
чак 25,4%.
Министарка Кисић је навела да је
задовољство бити са креативним, младим људима, који започињу сопствени
бизнис, а да је држава ту да им помогне да остваре своје снове и да им да
почетни ветар у леђа.
Заменик директора београдске
филијале Синиша Кнежевић је, у име
директора Филијале за град Београд
Кенана Хајдаревића, честитао будућим предузетницима, пожелео да
више никада не буду на евиденцији
НСЗ и поручио:
„Постаните јаки и успешни у свом
послу и ви будите они који ће запошљавати са евиденције Националне
службе за запошљавање. Хвала вам

што сте препознали значај сарадње са
НСЗ, што сте нам указали поверење и
што у заједничком подухвату учествујете и ви и ми“.
Национална служба за запошљавање пружа финансијску подршку
послодавцима и незапосленим лицима кроз активне мере политике запошљавања. Једна од мера за коју увек
постоји велико интересовање јесте субвенција за самозапошљавање незапослених лица.
Они који желе да покрену сопствени посао имају могућност да поднесу захтев Националној служби
за бесповратну субвенцију у износу
од 300.000,00 динара са обавезом да
обављају делатност минимум 12 месеци и да уредно измирују порезе и
доприносе за обавезно социјално осигурање.
Из градског буџета опредељено
је 8.000.000,00 динара, а из средстава НСЗ 7.686.274,50 динара укупно
15.686.274,50 динара.
Катарина Јовичин
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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

