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Администрација и управа

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД 
ЗА СТАТИСТИКУ

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 

ЗА ПОПИСИВАЧЕ 
У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, 
ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА  

2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у 
Попису у својству пописивача да у периоду од 
22. јула (од 7.00 часова) до 5. августа 2022. 
године (до 20.00 часова) попуне електронску 
пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или 
popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да 
испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у 
Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку 
попуњавања пријаве;
► стечено најмање трогодишње средње обра-
зовање;
► да кандидат није осуђиван, да против кан-
дидата није покренута истрага и да се против 
њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да 
испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, 
Интернет) – предвиђено је тестирање канди-
дата;
► могућност приступа интернету током периода 
ангажовања.

Нето зарада: 60.000 динара.

Електронска пријава путем линка: https://
pod2.stat.gov.rs/PrijavaPOP/prijava/pop

БЕОГРА Д

На основу чланова 54. и 55. Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 
– испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 
157/2020), чланова 17. став 1, 18. став 2, 19. 
став 2, 20. и 21. Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/2019 и 67/2021) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 Број: 112-3461/2022 од 28. 
априла 2022. године, Дирекција за управљање 
одузетом имовином – Министарство правде 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У ДИРЕКЦИЈИ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Дирекција за управљање одузетом имовином, 
Министарство правде, Београд, ул. Немањина 
бр. 22-26.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку 
пословима процене вредности 

одузете имовине, Сектор за 
преузимање и управљање одузетом 
имовином, Одељење за преузимање 
одузете имовине, Група за послове 

процене вредности одузете имовине, 
звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу 
поступка процене врености одузете имовине; 
учествује у састављању стручних извештаја 
о процени вредности одузете непокретне и 
покретне имовине; прати кретање тржишне 
вредности одузете имовине; сарађује са анга-
жованим установама и физичким лицима за 
процену вредности одузете имовине када је за 
процену вредности имовине неопходно анга-
жовање вештака друге струке; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области Правне науке или Економске 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит, 
најмање једна година радног искуства у стру-
ци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, као и компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

2. Радно место за подршку у 
управљању непокретном имовином, 
Сектор за преузимање и управљање 

одузетом имовином, Одељење за 
управљање одузетом имовином, 
Одсек за послове преузимања и 
складиштења одузете имовине, 

Група за управљање трајно одузетом 
имовином, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима упра-
вљања трајно одузетом непокретном имови-
ном; учествује у контроли наплате прихода од 
издавања трајно одузете имовине и вођењу 
електронске евиденције о наплатама; пружа 
стручну помоћ у изради аката Владе о распола-
гању трајно одузетом непокретном имовином; 
учествује у поступку предавања трајно одузете 
непокретне имовине корисницима које одреди 
Влада; обавља и друге послове по налогу Руко-
водиоца.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области Правне науке или Економске 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни испит, 
најмање једна година радног искуства у стру-
ци, или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, као и компетенције за 
рад на радном месту.

Место рада: Београд.

3. Радно место за подршку 
финансијско-материјалним 

пословима, Сектор за преузимање 
и управљање одузетом имовином, 

Одсек за опште и материјално-
финансијске послове, звање  

млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: учествује у припреми решења 
и налога за исплату плата запослених у Дирек-
цији; припрема промене квота и апропријација 
за Дирекцију; учествује у припреми решења 
и налога за плаћање за Дирекцију; попуња-
ва прописане пореске обрасце; припрема 
извештаје о коришћењу средстава; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не области Економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци, 
или најмање пет година радног стажа у држав-
ним органима, као и компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службе-
ницима, 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 ком-
петенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази. 
Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

Провера општих фукнционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места:
„Организација и рад државних органа РС” – 
провера путем текста (писано);
„Дигитална писменост” – провера решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
„Пословна комуникација” – провера путем симу-
лације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигитална писме-
ност”, уколико поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару (основе коришћења 
рачунара, основе коришћења интернета, обра-
да текста и табеларне калкулације), на траже-
ном нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције „Диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који 
сте приложили уместо провере путем теста, 
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односно Конкурсна комисија може одлучити да 
се кандидату ипак изврши провера наведене 
компетенције, ако увидом у достављени доказ 
не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

3.1. Провера посебних функционалних 
компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

зa радно место под редним бројем 1:
за подршку пословима процене вредности оду-
зете имовине, млађи саветник:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирање доступних инфор-
мација); израда секторских анализа – провера 
путем симулације (усмено); 
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа – (Закон о одузимање имовине 
проистекле из кривичног дела) провера путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи из 
делокруга радног места – област процене имо-
вине (Правилник о поступку за процену вред-
ности одузете имовине) – провера путем симу-
лације (усмено).

за радно место под редним бројем 2:
подршка у управљању непокретном имовином, 
млађи саветник:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички 
послови – прикупљање и обрада података из 
различитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирање доступ-
них информација) – провера путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – нормативни послови –мето-
дологију праћења примене и ефеката донетих 
прописа и извештавање релевантним телима и 
органима – провера путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о одузимању имовине 
проистекле из кривичног дела) – провера путем 
симулације (усмено).

за радно место под редним бројем 3:
за подршку финансијско-материјалним посло-
вима, млађи саветник:
Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – финансијско-материјални 
послови – (буџетски систем Републике Србије) 
– провера путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција у одређе-
ној области рада – студијско-аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провера путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни пропи-
си, акти, процедуре, из делокруга радног мес-
та (Закон о платама државних службеника и 

намештеника) – провера путем симулације 
(усмено).

IV Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
провераваће се путем психометријских тесто-
ва, узорка понашања и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

V 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). 

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс не шаљу 
на адресу Дирекција за управљање одузетом 
имовином, Министарство правде, ул. Немањи-
на бр. 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „за 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места за подршку у пословима процене 
вредности одузете имовине; за јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места за 
подршку у управљању непокретном имовином; 
за јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места за подршку у пословима за јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места за подршку финансијско-материјал-
ним пословима” или се предају непосредно на 
писарници Министарства правде, Немањина 
22-26, 11000 Београд, за назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”.

VII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Стефан Радић, 
контакт телефон 011 36 22 460.

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

IX Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс: рок за подношење пријава је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

X Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Дирекције за управљање одузетом имо-
вином или у штампаној верзији на писарници 
Министарства правде, Београд, ул. Немањина 
бр. 22-26.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог конкур-
са и који је саставни део Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. 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 
се може погледати на блогу Службе за упра-
вљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate) у одељку „Образац пријаве”.

XI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да, у року од пет рад-
них дана од дана пријема обавештења, доставе 
доказе који се прилажу и изборном поступку.
Кандидат који не достави доказе, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњава услове за запослење, писаним 
путем се обавештава да је искључен из даљег 
изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и изводу из матичне књиге рођених, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оругиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управам 
као поверени посао).
Као доказ могу се приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ској управи.

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18), између 
осталог, прописано је да су органи у обавези да 
по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о положеном правосудном испиту. Потр-
бено је да учесник конкурса у делу *Изјава, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них дана од дана пријема обавештења доставе 
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наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег избодног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

XIII Врста радног односа: радно место 
попуњава се заснивањем радног односа на 
неодређено време.

XIV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, почетак 
провере спровешће се почев од 22. септем-
бра 2022. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или е-mail 
адресе које су навели у својим обрасцима 
пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за 
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови 
Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, ул. 
Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило) 
или у просторијама Дирекције за управљање 
одузетом имовином, Београд, ул. Немањина бр. 
22-26. Учесници конкурса који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или е-mail адресе) које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Напомене:
Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државно органу.
Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме 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 поло-
жен државни стручни испит, дужан је да поло-
жи државни стручни испит у року од шест месе-
ци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс се објављује на интернет презен-
тацији (www.direkcija.gov.rs) и огласној табли 
Дирекције за управљање одузетом имовином, 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ТРЕЋЕ ОСНОВНО ЈАВНО 
ТУЖИЛАШТВО

Београд

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Треће основно јавно тужилаштво у Београду, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 16.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место тужилачки помоћник – 
виши тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
2 извршиоца

Радно место тужилачки помоћник 
– тужилачки сарадник у звању 

саветник
3 извршиоца

Опис послова: Помажу јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду у предмети-
ма мање сложености, прате судску праксу, 
израђују нацрте једноставнијих поднесака, узи-
мају на записник кривичне пријаве, поднеске 
и изјаве грађана, врше под надзором и по 
упутствима јавног тужиоца, односно заменика 
јавног тужиоца послове мање сложености пред-
виђене законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту виши 
тужилачки сарадника у звању самостал-
ни саветника: Стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалстичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен правосудни испит, најмање 
2 године радног искуства у струци након поло-
женог правосудног испита и потребне компе-
тенције за ово радно место.

Услови за рад на радном месту тужилач-
ки сарадника у звању саветника: Стечено 
високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалстичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

III Компетенције: Сходно Правилнику о сас-
таву конкурсне комисије, начину провере ком-
петенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јав-
ним тужилаштвима („Службени гласник РС”, 
број 30/19-24) у изборном поступку комисија ће 
проверити:

1. Опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (тест у папирној форми);
• дигитална писменост (тест практичним радом 
на рачунару);
• пословна комуникација (писмена симулација).

2. Посебне функционалне компетенције: 
• Управа у јавном тужилаштву (писани тест);

• Поседовање знања и вештина за израду нацр-
та тужилачких одлука и других аката (писани 
тест);
• Вештине заступања на главном претресу у 
кривичном и у другим поступцима пред надлеж-
ним судом (разговор са кандидатом).

3. Понашајне компетенције провера 
интервјуом са дипломираним психологом: 
управљање информацијама; управљање зада-
цима и остваривање резултата; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; савесност, посвеће-
ност и интегритет.

4. Обавити интервју са кандидатима.
Све наведене компетенције комисија ће про-
верити у року од три месеца рачунајући од 
дана истека рока за пријаву на оглас по пре-
дметном конкурсу. База питања биће објавље-
на на интернет страни тужилаштва (www.
trece.os.jt.rs).

Сходно чл. 9 став 4 Правилнику о саставу кон-
курсне комисије, начину провере компетен-
ција, критеријумима и мерилима за избор на 
извршилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник РС”, број 
30/19-24) комисија ће прихватити одговарајуће 
сертификате, потврде или друге доказе о посе-
довању компетенције дигитална писменост.

Сходно чл. 27 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 2/19, 67/21), резултати 
провере понашајних компетенција кандидата 
који је испунио мерила у једном конкурсном 
поступку имају важност трајања у свим кон-
курсним поступцима у органима државне упра-
ве односно у државном органу, који се спрово-
де у наредне две године од дана спроведене 
провере.

Сходно чл. 27 став 2 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19, 67/21), резултати провере 
понашајних компетенција кандидата који није 
испунио мерила у једном конкурсном поступку 
имају важност трајања од једне године од дана 
спроведене провере у свим конкурсним поступ-
цима у органима државне управе односно у 
државном органу.

Сходно чл. 27 став 3 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19, 67/21), кандидату који је 
остварио један бод на провери једне од општих 
функционалних компетенција, поново се прове-
равају све опште функционалне компетенције у 
другом конкурсном поступку.

IV Место рада: Треће основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина бр. 16.

V Адреса на коју се подносе пријаве за 
сва радна места: Треће основно јавно тужи-
лаштво у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 
16, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: заменик јавног тужиоца 
Никола Марковић телефон 011/2018-305, секре-
тар Александар Драгаш телефон 011/2018-305.

VII Општи услови за рад на раднoм месту: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
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органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

IX Докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; уве-
рење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци); уверење 
да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (не старије од 6 месеци); потврда 
да кандидату раније није престајао радни однос 
у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа (само они кандидати који су 
радили у државном органу); оверена фотоко-
пија дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или oверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом поз-
ваће се да у року од пет радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати 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 јав-
ни 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 овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

Доказе о испуњености услова за запослење 
који су садржани у службеним евиденцијама 
прибавља државни орган, осим ако кандидат 
не изјави да ће сам доставити потребне доказе.

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

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Трећег основног 
јавног тужилаштва у Београду www.trece.os.jt.rs. 

X Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос се заснива на неодређено 
време.

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

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати заснивају радни однос на неодређе-
но време.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или овереној фотокопији биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. 

Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

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

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Београд, Немањина 22-26

Објављује
Поништење дела јавног конкурса

Текст јавног конкурса за попуњавање 5 извр-
шилачких радних места, које је Министарство 
правде објавило 20. јула 2022. године, у пери-
одичном издању Националне службе за запо-
шљавање „Послови”, број 996-997, поништава 
се за радно место под редним бројем 2:

2. Радно место за сарадњу са 
међународним организацијама, 

Сектор
за међународну сарадњу и стратешко 

планирање, звање саветник 
1 извршилац

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ 

И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 Број: 112-12262/2021 од 27. 
децембра 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство привреде – Дирекција за мере и 
драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14. 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место инспектора за 
метролошки надзор II

у звању саветника у Одсеку за 
метролошку инспекцију Београд,  

Сектор за контролу и надзор
1 извршилац

Опис послова: Спроводи метролошки инспек-
цијски надзор и превентивно деловање у 
области примене Закона о метрологији и дру-
гих прописа из области метрологије, надзор над 
употребом законских мерних јединица, надзор 
над производњом, прометом, увозом, уградњом 
и употребом мерила, надзор над претходно 
упакованим производима и надзор над радом 
овлашћених тела за оверавање мерила; посту-
па по представкама и извештава подносиоце 
о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештња странкама; подноси пријаве надлежним 
органима у складу са својим овлашћењима и 
закључује споразуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршeним инспекцијским 
надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту; прати примену прописа и 
стање из делокруга рада инспекције и учест-
вује у изради анализa и извештаја; обавља 
испитивања и контролисања у вези са вршењем 
метролошког надзора; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области индустријског 
инжењерства и инжењерског менаџмента, 
менаџмента и бизниса, машинског инжењер-
ства, електротехничког и рачунарског 
инжењерства, математичке науке или физич-
ке науке или научне области економске науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету; најмање три годи-
не радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, положен испит за инспектора, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

III Врста радног односа: Радно место 
се попуњава заснивањем радног односа на 
неодређено време.

IV Место рада: Београд, Мике Аласа 14. 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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V Компетенције које се проверавају 
у изборном поступку: Сагласно члану 9 
Закона о државним службеницима, прописа-
но је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. 

Изборни поступак спроводи се у више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, про-
вера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вред-
новање кандидата и само кандидат који испуни 
унапред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступка 
може да учествује у провери следеће компетен-
ције у истој или наредној фази. 

Кандидатима се у изборном поступку за извр-
шилачко радно место прво проверавају опште 
функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:
• организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – провераваће се путем теста 
(писано);
• дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
• пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост” (поседовању 
знања и вештина у основама коришћења рачу-
нара, основама коришћења интернета, обради 
текста и табела, табеларне калкулације), ако 
учесник конкурса поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених области, 
и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних компетен-
ција за извршилачко радно место:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова (поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика) – провераваће се писано путем 
симулације;
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности органа (Закон о метро-
логији) – провераваће се писано путем симу-
лације;
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи, акти и проце-
дуре из делокруга радног места (Уредба о начи-
ну вршења метролошког надзора, Правилник о 
врсти, облику и начину стављања државних 
жигова који се употребљавају при оверавању 
мерила и Правилник о врстама мерила која 

подлежу законској контроли) – провераваће се 
писано путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Дирекције за мере и драгоцене метале, 
www.dmdm.rs.

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

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

VI Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања текста 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање – листу 
„Пословиˮ.

VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Дирекције за мере и драгоцене метале 
или у штампаној верзији у писарници Дирек-
ције за мере и драгоцене метале, Београд, 
Мике Аласа 14.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка 
на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Дирекција за 
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 
14, са назнаком „За јавни конкурс”.

IX Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Соња Милојковић, тел. 011/202-
4433, Дирекција за мере и драгоцене метале од 
10.00 до 13.00 часова.

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

XI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
Оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном 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), оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за инспектора.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 фото-
копији 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 управа-
ма као поверени посао). 

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016 и 95/2018) прописано је, између оста-
лог, 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 неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изри-
чито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту и уверење о положеном 
испиту за инспектора. 

Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Дирекције за 
мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Бео-
град.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 22. августа 2022. годи-
не, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који наведу у својим пријавама.
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Администрација и управа

Изборни поступак спроводиће се у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србијаˮ, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2 (источно крило) и у просторија-
ма Дирекције за мере и драгоцене метале, 
Београд, Мике Аласа 14, почев од 22. авгус-
та 2022. године, о чему ће кандидaти бити 
обавештавани на начин који наведу у својим 
пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и 
времену сваке фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона 
или електронске адресе) које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

НАПОМЕНЕ:

Као државни службеник на извршилачко рад-
но место може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност 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 вре-
ме 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 поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском над-
зору („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 рад-
ном 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 посло-
вима инспекцијског надзора и испуњава услове 
за обављање послова инспекцијског надзора.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао вршилац дужности директора 
Дирекције за мере и драгоцене метале. 

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији и огласној табли Дирекције за мере и 
драгоцене метале, на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола. 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
материјално-финансијске послове.

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана 
Ђинђића број 104, Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

Виши службеник за финансијске 
послове I

у Одсеку за обрачун зарада, накнада и 
осталих личних примања, Одељење за 
финансијско-рачуноводствене послове 
и буџет, утврђено под редним бројем 

07.4.1.7 у акту о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника.

Опис послова:
• ликвидира целокупну финансијску докумен-
тацију;
• одговоран је за евиденцију и унос података у 
интерни информациони систем платног проме-
та и екстерни информациони систем Управе за 
трезор Министарства финансија;
• припрема протоколе доспелих обавеза за 
плаћање;
• вирманише обавезе према добављачима;
• припрема документацију за обрачун зарада и 
врши обрачун осталих накнада радницима;
• саставља обрасце матичне евиденције-М4;
• дневно сачињава извештај о стању средстава 
на евиденционим рачунима у Управи за Трезор, 
као и стању средстава на подрачунима Седишта 
министарства;
• врши обрачун и контролу аконтација за служ-
бена путовања у иностранство;
• даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
• усваја принципе, нове методе и технике и 
примењује искуства најбољих примера из прак-
се у области рада;
• непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
• припрема податке неопходне за израду нацр-
та и предлога прописа и општих аката из дело-
круга рада;
• спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката 
и стратешких докумената из делокруга рада;
• припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;
• одлаже, чува и архивира документацију у 
складу са прописима;

• обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови за радно место: Стечено више обра-
зовање по Закону о вишој школи у трајању од 
најмање две године или високо образовање 
стечено на студијама првог степена – основне 
академске или основне струковне студије, у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова из научних области у 
оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичке науке.

Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве за рад у државним органима предвиђене 
законом, посебне услове прописане Законом 
о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Министарству унутрашњих послова.

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

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су:
– познавање Закона о полицији, Закона о пла-
тама државних службеника и намештеника, 
Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, Закона о буџету Републике Србије и 
Закона о буџетском систему Републике Србије.

Датум оглашавања: 22.07.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интер-
нет страници Министарства унутрашњих 
послова, на огласној табли Сектора за мате-
ријално-финансијске послове, у дневном листу 
„Политика” и на интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Десет дана од дана објављивања кон-
курса у дневном листу „Политика” и почиње 
да тече наредног дана од дана када је конкурс 
објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 
Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писар-
ница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком 
„За јавни конкурс за радно место виши службе-
ник за финансијске послове I, р. бр. 07.4.1.7”.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Тања Гаврић, 011/2740-000, локал 
402-79, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сва-
ког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
– Образац пријаве на конкурс – дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати;
– Кратка биографија;
– Оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања;

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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– Оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених Републике Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (са датумом 
издавања не старијим од шест месеци);
– Оригинал уверења основног и вишег суда да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак (са датумом издавања не старијим од шест 
месеци);
– Очитана лична карта са чипом или оверена 
фотокопија личне карте која није чипована;
– Оверена фотокопија радне књижице или 
извода из електронске базе података Централ-
ног регистра Фонда за пензијско-инвалидско 
осигурање;
– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство), уколико 
кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (уколико кандидат исто посе-
дује); 
– Доказ да кандидат има пријављено пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је 
неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на 
језику и писму који је у службеној употреби 
државних органа Републике Србије, тако да 
се уз исправу састављену на страном језику 
доставља прописани оверен превод на српски 
језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложeни 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 
10.08.2022. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење Основног и Вишег 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак и доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије 
– најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке, орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води служ-

бена евиденција, када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступка 
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).

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

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

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

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-2655/2022 од 29. 
марта 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 подршку раду 
аудио система

у Групи за аудио подршку,  
у Одељењу за техничку подршку раду 

владе, у Сектору за информационо-
комуникациону инфраструктуру, звање 

млађи саветник, на одређено време  
у својству приправника

1 извршилац

Опис послова: Пружа подршку у контроли 
исправности конференцијског и других аудио 
система; води евиденцију о активностима на 
конференцијским и другим аудио системима 
у електронском и папирном облику; формира 
листинге са конференцијског система; пружа 
подршку у контроли аудио записа; учествује у 
софтверској обради и архивирању аудио записа 
уз помоћ специјализованог апликативног соф-
твера; врши дистрибуцију архиве аудио записа 
по одобрењу; учествује у пословима подршке 
вођењу посебне евиденције информационо-ко-
муникационе имовине; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из 
области друштвено-хуманистичких или тех-
ничко-технолошких наука наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, 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, понашајне компетенције 
и фазе у којој се спроводи интервју са коми-
сијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

У изборном поступку проверавају се сле-
деће опште функционалне компетенције:
• организација и рад државних органа РС – про-
вераваће 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 функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост”, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели-
те да на основу њега будете ослобођени тес-
тирања компетенције – дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихва-
ти 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: За наведено радно место не 
проверавају се посебне функционане компетен-
ције.

V Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет), провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизовани инструмент (писме-
но), 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, 11000 Београд, Немањина 
11, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Даница Давидовић, тел. 011/3617-
745 Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 
13.00 часова.
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IX Општи услови за запослење: држављан-
ство 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 подно-
шење пријаве је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе 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 Гене-
ралног 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 овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија уверења са подацима о 
осигурању (стажу осигурања) који издаје Репу-
блички фонд за пензијско и инвалидско осигу-
рање. Кандидати који у уверењу Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
имају евидентиран стаж осигурања, неопход-
но је да доставе све доказе односно потврде, 
решења и друге акте из којих се види са којим 
степеном стручне спреме и у којем периоду су 
стекли стаж осигурања.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 фото-
копији 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 управа-
ма као поверени посао).

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

Напомена: 
Приправник: Законом о државним службеници-
ма, између осталог, прописано је да је приправ-
ник лице које први пут заснива радни однос у 
својој струци и оспособљава се за самоста-
лан рад; да се изузетно радни однос у статусу 
приправника може засновати и са лицем које 
је код другог послодавца било у радном одно-
су, односно обављало рад ван радног односа 
на пословима у својој струци краће од време-
на утврђеног за приправнички стаж у степену 
образовања који је услов за рад на тим посло-
вима; да се време проведено у радном односу, 

односно на раду ван радног односа, код другог 
послодавца не урачунава у приправнички стаж; 
да приправнички стаж на радним местима са 
високим образовањем траје једну годину; да 
приправник заснива радни однос на одређно 
време, после спроведеног јавног конкурса.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Одред-
бом 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 изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно 
је да кандидат у делу изјава у обрасцу прија-
ве 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 избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, Бео-
град.

XIV Трајање радног односа: Радни однос 
се заснива на одређено време у својству при-
правника, ради обуке приправника и исти траје 
годину дана.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 1. септембра 2022. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на e-mail адресе и контакт телефоне 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих компетенција и понашајних 
компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија” Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Генералног секрета-
ријата Владе (Немањина 11). Учесници конкур-
са који су успешно прошли једну фазу избор-
ног 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 кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети 
на званичној интернет презентацији Генералног 
секретаријата Владе или у штампаној верзији 
на писарници Генералног секретаријата Владе, 
Београд, Немањина 11.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 
67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20) члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр 2/19 и 67/21) и Закључака Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 број 112-5064/2022 од 29. јуна 
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:

Радно место за подршку пословима 
ликвидатуре

у Групи за финансијске послове, у 
Одељењу за финансијско материјалне 

послове, сарадник
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и контролу тачно-
сти и исправности рачуноводствене документа-
ције; припрема и обрађује захтеве за плаћање 
по различитим основама и евидентира и прати 
рокове за измирење обавеза; припрема пропи-
сане обрасце за подношење пореским служба-
ма, врши обрачун службених путовања у земљи 
и обрачун пореза и доприноса и других обаве-
за; попуњава пореске пријаве и учествује у 
вођењу аналитичке евиденције и усклађивању 
податка са књиговодственом евиденцијом; води 
евиденције из делокруга рада и извештава о 
извршеним активностима; припрема и обрађује 
документацију за пословне промене исказане 
на изводима рачуна; контролише електронске 
налоге за плаћање и аутоматске налоге за књи-
жење; обавља и друге послове по налогу руко-
водиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из области 
друштвено хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године и најмање 
три године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.
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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 спро-
води интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку 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 – про-
вераваће 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 функцио-
налне 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 ком-
петенције – 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 фото-
копији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихва-
ти 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 испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада: студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се писмено путем писане 
симулације;
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско-материјални посло-
ви (буџетски систем Републике Србије и тер-
минологија, стандарди, методе и процедуре из 
области буџетског рачуноводства и извешта-
вања) – проверава се писмено путем писане 
симулације;
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – Закон о буџетском систему, Закон о 
порезу на доходак грађана и Уредба о буџет-
ском рачуноводству – провераваће се писмено 
путем писане симулације.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата 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 ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и 

променама, изградња и одржавање професио-
налних односа, савесност, посвећеност и инте-
гритет), провераваће се путем психометријских 
тестова – стандардизовани инструмент (писме-
но), 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, 11000 Београд, Немањина 
11, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”.

VIII Лица које је задужено за давање оба-
вештења: Наташа Ковачевић, тел. 011/3617-
745 Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 
13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство 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 подно-
шење пријаве је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе 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 Гене-
ралног 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 фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге 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 положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испи-
ту); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство) и оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у држав-
ном 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 јав-
ни 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 фото-
копији 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 управа-
ма као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена: 
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима/уверење о положе-
ном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и 
члана 103 Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18) про-
писано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Потребно је да канди-
дат у делу изјава у обрасцу пријаве заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција.

XIII Рок за подношење доказа: кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од (5) пет рад-
них 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Гене-
ралног секретаријата Владе, Немањина 11, Бео-
град.

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 поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција.

XV Провера компетенција учесника кон-
курса проверава се у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 1. септем-
бра 2022. године, о чему ће учесници конкурса 
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бити обавештени на e-mail адресе или контакт 
телефоне које су навели у својим пријавама.

Провера општих и посебних функционалних 
компетенција и понашајних компетенција ће 
се обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, у Палати „Србија” Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Генералног секретаријата Вла-
де (Немањина 11). Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адре-
се), 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 кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, web страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 
1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС”, брoj 2/19 и 67/21), 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за издавање 
локацијских услова, у звању 

саветник
Одсек за издавање локацијских услова, 

Одељење за обједињену процедуру, 
Сектор за грађевинске послове, 

спровођење обједињене процедуре  
и озакоњење
1 извршилац

Опис посла: Припрема потребну докумен-
тацију и податке ради спровођења планских 

докумената у поступку спровођења обједиње-
не процедуре; припрема документацију и нацрт 
локацијских услова за објекте из надлежнос-
ти Републике у складу са корисничком уло-
гом и добијеним системским привилегијама у 
поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем; комуницира са општи-
нама и имаоцима јавних овлашћења у циљу 
прикупљања отворених питања и проблема у 
спровођењу планова у поступку обједињене 
процедуре; издаје информације о локацији у 
поступцима ван обједињене процедуре; учест-
вује у раду Комисије за планове; припрема 
информације у вези са уоченим стањима и про-
блемима у општинама; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља технич-
ко-технолошкихнаука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
најмање три године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места. 

Место рада: Београд.

2. Радно место за студијско-
аналитичке послове у области 

развоја и спровођења пројеката  
из домена архитектонске политике, 

у звању саветник
Одсек за архитектонску политику  

и грађевинске производе,  
Сектор за стамбену и архитектонску 
политику, комуналне делатности и 

енергетску ефикасност
 1 извршилац

Опис послова: Припрема анализе, информа-
ције и извештаје о стању у областима из доме-
на архитектонске политике и развоја насеља; 
учествује у изради предлога програма и проје-
ката из домена архитектонске политике, урба-
не обнове и очувања градитељског наслеђа и 
праћењу ефикасности њиховог спровођења; 
прати реализацију активности на унапређењу 
подстандардних насеља; учествује у међу-
народној сарадњи и прати искуства других 
земаља у спровођењу архитектонских полити-
ка и политика урбаног развоја; учествује у фор-
мирању базе података о браунфилд локација-
ма и подручјима за урбану обнову; учествује у 
међународној сарадњи и прати искуства других 
земаља у спровођењу архитектонских полити-
ка и политика урбаног развоја; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона 
о државним службеницима, кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима, доступна су сва радна места и избор 
кандидата се врши на основу провере компе-
тенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фаза у којој се спроводи интер-
вју са комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређених компетенција у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери сле-
дећих компетенција у истој или наредној фази 
изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступ-
ку прво се проверавају опште функционалне 
компетенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писано), 
2. дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру), 
3. пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања ком-
петенције – 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 фото-
копији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши 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 ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредносвања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано);
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – професионално окружење прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
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(Закон о планирању и изградњи) – провераваће 
се путем симулације (писано);
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Уредба о локацијским условима) 
– провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) – провераваће се путем симулације 
(писано);
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – професионално окружење, прописи 
и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о планирању и изградњи); провераваће 
се путем симулације (писaно);
– Посебна функционална компетенција за рад-
но место – страни језик (енглески – ниво Б2) – 
провераваће се писмено путем теста.
Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању страног језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције знање страног језика, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у пот-
пуности попуњен у делу *Знање страних језика 
који су тражени конкурсом), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) – про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата: Процена мотивације 
за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа – провераваће се путем 
интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 
22-26, 11000 Београд или се предају непосред-
но на писарницу Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места”. 

V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Радмила Матић и Луција Девић тел. 
011/3622-064, од 10.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: Држављан-
ство Републике Србије; да је кандидат пуноле-
тан; да кандидату раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 

презентацији Службе за управљање кадрови-
ма и Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре или у штампаној верзији на 
писарници Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 
22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. 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.

Напомена: 
Пример правилно попуњеног обрасца пријаве 
се може погледати на блогу Службе за упра-
вљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate) у одељку „Образац пријаве”.

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 фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном 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 јав-
ни 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 фото-
копији 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 управа-
ма као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општин-
ским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – др. пропис) 
прописано је, између осталог, да су органи у 
обавези да по службеној дужности, када је то 
непходно за одлучивање у складу са законским 
роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чиње-
ницима 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 држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да кандидат 
у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на 

који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них 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 мес-
та, 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 25. августа 2022. године.

Провера општих функционалних компетенција, 
обавиће се у Служби за управљање кадровима, 
у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција обавиће се у Служ-
би за управљање кадровима, у Палати Србија 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило); порвера понашајних компетен-
ција обавиће се у Служби за управљање кадро-
вима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина број 2 (источно крило). Интервју 
са Конкурсном комисијом обавиће се у просто-
ријама Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26. 

Кандидати ће о датуму, месту и времену спро-
вођења сваке фазе изборног поступка бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима 
пријаве.

Напомене: Као државни службеник на извр-
шилачко радно место, може да се запосли 
и лице које нема положен државни стручни 
испит, али је дужно да га положи у прописа-
ном 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 вре-
ме 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.

https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate
https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate
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Администрација и управа

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао министар грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној таб-
ли Министарствa грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре; на интерент презента-
цији Службе за управљање кадровима: (www.
suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет 
презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе зазапошља-
вање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

На основу члана 54. Закона о државним служ-
беницима („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”, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број: 112-5103/2022 
од 29. јуна 2022. године, Министарство тргови-
не, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: 

Министарство трговине, туризма и телекомуни-
кација, Београд, Немањина бр. 22-26 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место тржишни инспектор 
за спречавање нелојалне 

конкуренције, у звању самостални 
саветник, Сектор тржишне 

инспекције, Одељење тржишне 
инспекције Београд, Одсек за 

спречавање нелојалне конкуренције
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води 
евиденције о извршеним инспекцијским над-
зорима; пружа стручну и саветодавну помоћ 
надзираном субјекту у сложенијим стварима; 
анализира извештаје о самопровери и самопро-
цени надзираних субјеката; учествује у изради 
предлога контролних листа, плана инспекцијс-
ког надзора и годишњег извештаја о раду; пра-
ти 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 шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких, природно-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 5 година, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

2. Радно место тржишни инспектор 
за спречавање нелојалне 

конкуренције, у звању саветник, 
Сектор тржишне инспекције, 

Одељење тржишне инспекције 
Београд, Одсек за спречавање 

нелојалне конкуренције
1 извршилац

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање; поступа по представ-
кама и извештава подносиоце о предузетим 
радњама и мерама и даје обавештења стран-
кама; подноси пријаве надлежним органима 
у складу са својим овлашћењима и закључује 
споразуме о признавању прекршаја; води еви-
денције о извршеним инспекцијским надзори-
ма; пружа стручну и саветодавну помоћ над-
зираном субјекту; прати примену прописа и 
стање 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-матема-
тичких, техничко-технолошких или медицин-
ских наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, радно 
искуство у струци од најмање 3 године, поло-
жен државни стручни испит, положен испит за 
инспектора, положен посебан стручни испит за 
тржишног инспектора, као и потребне компе-
тенције за рад на радном месту.

3. Радно место главни 
администратор система, у звању 

саветник, Сектор за туризам, Група 
за централно-информациони систем 

у угоститељству и туризму 
1 извршилац

Опис послова: Припрема стручне основе за 
израду нацрта закона, стратешких докумената 
и других прописа из области туризма и угос-
титељства; сарађује са надлежним органима, 
организацијама и институцијама јединицама 
локалне самоуправе, угоститељима и другим 
субјектима у вези функционисања ЦИС-а; креи-
ра корисничке налоге за кориснике система и 
креира нове модуле у ЦИС-у; израђује извештај 
о наплати боравишне таксе; израђује анали-
тичке и информативне материјале и припрема 
документацију за давање стручних мишљења о 
реализацији пројекта развоја ЦИС-а; учествује 
у спровођењу активне маркетинг политике и 
подизању конкурентности туристичке понуде 
Републике Србије; омогућава приступ ЦИС-у на 
основу захтева из МТТТ и ЈЛС, као и могућност 
отварања корисничких налога запосленима из 
других државних органа, инспекцијских служ-
би, туристичких организација и других слич-
них организација; врши размену података са 
екстерним системима и доставља податке за 

вођење и ажурирање интернет презентације; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из поља 
природно-математичких, техничко-технолош-
ких или друштвено-хуманистичких наука, на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, радно искуство у 
струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит; као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

4. Радно место за припрему података 
за извештавање и административне 
послове, у звању референт, Сектор 

за спољнотрговинску политику 
и мултилатералну и регионалну 

економску и трговинску сарадњу, 
Одељење за међународне споразуме 
и спољну трговину контролисаном 

робом
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем захтева за упис у 
регистар, захтева за издавање дозвола и дру-
гих дописа привредних субјеката; врши изда-
вање решења, дозвола и других докумената 
по захтевима; припрема податке и материјале 
за потребе извештавања у области спољнотр-
говинског пословања контролисаном робом; 
обавља послове обраде података и докумен-
тације на бази пословних апликација за пот-
ребе статистичко-аналитичких истраживања у 
оквиру делокруга Одељења; врши унос пода-
така и документације у базу података за потре-
бе извештавања; ажурира и архивира обрађе-
не предмете и води евиденције о предметима; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: Средња стручна спрема друштвеног 
или природног смера, најмање 2 године радног 
искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту

III Место рада за сва радна места: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: 

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, про-
вера 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 про-
вери следеће компетенције у истој или наред-
ној фази изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних ком-
петенција за сва радна места:

Организација и рад државних органа РС прове-
раваће се путем теста (писано), 
Дигитална писменост провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару), 
Пословна комуникација провераваће се путем 
симулације (писано).
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Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигитална писме-
ност” (поседовање знања и вештина у основа-
ма коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста, табеларне калкула-
ције), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни 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 при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере. 
Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на интернет презента-
цији Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: 

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област 
рада инспекцијских послова – поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анализе 
ризика провераваће се путем симулације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о оглашавању) – провераваће 
се путем симулације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место прописи из делокруга 
радног места (Закон о локалној самоуправи) – 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:

Посебна функционална компетенција за област 
рада инспекцијских послова – поступак инспек-
цијског надзора и основе методологије анали-
зе ризика провераваће се путем симулације 
(усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о оглашавању) – провераваће 
се путем симулације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место прописи из делокруга 
радног места (Закон о локалној самоуправи) – 
провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:

Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитичких послова – методо-
логију припреме докумената јавних политика и 
формалну процедуру за њихово усвајање – про-
вераваће се путем симулације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлеж-
ности и организације органа (Закон о минис-
тарствима и Закон о Влади) – провераваће се 
путем симулације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места (Закон о угоститељству) – прове-
раваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4: 

Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови – методе и тех-
нике прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података – провераваће се 
путем симулације (усмено);

Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокру-
га радног места (Закон о извозу и увозу наору-
жања и војне опреме) – провераваће се путем 
симулације (усмено);

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на интернет презен-
тацији Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација (www.mtt.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција за 
сва радна места:

Понашајне компетенције за радна места: упра-
вљање информацијама; управљање задаци-
ма и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа и савесност, посвеће-
ност и интегритет – провераваће се путем пси-
хометријских 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 подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Национал-
не 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 пре-
зентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација и у штампаној верзији на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекомуни-
кација, Немањина 22-26, Београд.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је приложен уз текст овог конкур-
са и који је саставни део Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/2019 и 67/2021).

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема прија-
ве, достављањем наведеног податка на начин 
који су у пријави назначили за доставу оба-
вештења.

Напомена: 
Пример правилно попуњеног обрасца пријаве 
се може погледати на блогу Службе за упра-

вљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/
vodic-za-kandidate) у одељку „Образац пријаве’’.

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 овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима (кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту); ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом испиту за инспектора (за радна места 
под редним бројем: 1 и 2,); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном посебном 
стручном испиту за тржишног инспектора (за 
радна места под редним бројем: 1 и 2); ориги-
нал 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 стече-
но 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 над-
зору („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 годи-
на радног искуства на пословима инспекцијс-
ког надзора и испуњава услове за обављање 
послова инспекцијског надзора (за радна мес-
та под редним бројем 1 и 2). 

Кандидати који немају положен посебан струч-
ни испит за тржишног инспектора примају се на 
рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима 
и на начин прописан Правилником о програму 
и начину полагања посебног стручног испита за 
тржишног инспектора („Службени гласник РС”, 
број 59/11) (за радна места под редним бројем 
1 и 2). 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији 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 упра-
вама 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. Фотоко-
пије докумената које нису оверене од надлеж-
ног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту, 
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уверење о положеном испиту за инспектора и 
уверење о положеном посебном стручном испи-
ту за тржишног инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни 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 рокови-
ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују 
и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити 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 избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом позивају се да у року од 5 (пет) рад-
них 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, однос-
но који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају 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 бла-
говремене, 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 22.08.2022. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени на контак-
те (бројеве телефона или електронске адресе) 
које наведу у својим пријавама, или путем теле-
грама на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министар-
ства 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 прија-
вама, или путем телеграма на адресу наведену 
у пријави.

X Општи услови за запослење: држављан-
ство 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 оба-
вештења о конкурсу: Маја Наков, контакт 
телефон тел: 011-3616-269 и Ивана Пантић, 
контакт телефон тел: 011-3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријаве на 
конкурс шаљу се поштом или предају непо-
средно на писарници Министарства тргови-
не, туризма и телекомуникација, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места” 
(назив радног места). 

НАПОМЕНE

Сагласно члану 9. Закона о државним службе-
ницима, кандидатима су при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступ-
на сва радна места и избор кандидата врши се 
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. 
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 поло-
жен државни стручни испит полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве 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 презен-
тацији и огласној табли Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, на интернет пре-
зентацији 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 глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ЧАЧАК

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ЧАЧКУ

32000 Чачак, Цара Душана 6

Информатичар / сарадник

Опис послова: учествује у имплементацији 
пословног, апликативног софтвера у оквиру 
правосудног информациног система Србије, 
инсталира и одржава рачунаре, штампаче, сер-
вер и другу опрему, врши информатичку при-
прему за израду статистичких извештаја о раду 
тужилаштва у електронском и папирном обли-
ку, израђује и ажурира табеле, пружа помоћ и 
подржку крајњим корисницима у раду са рачу-
нарима, штампачима, упознаје их са начином 
коришћења локалне мреже и са радом на раз-
ним апликацијама, прати вирусне програме 
и примењује антивирусне заштите, брине о 
локалној мрежи у тужилаштву, врши импле-
ментацију пословног, апликативног софтвера, 
обучава запослене за примену ових пословних 
апликација, израђује веб презентацију и дизајнг 
пословног материјала тужилаштва. Обавља и 
друге послове по налогу јавног тужиоца.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-

зовно-научног поља природно-математичких, 
техничко-технолошких или друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању од три године; најмање 
три године радног искуства у струци; положен 
државни стручни испит и потребне компетен-
ције за рад за ово радно место.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: организација 
и рад државних органа Републике Србије (про-
вера ће се вршити путем писаног теста), диги-
тална писменост (провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ 
– сертификат о познавању рада на рачунару), 
пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функио-
налне компетенције „дигитална писменост” ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу, и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу „рад на рачунару”), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа одлучити да ли може или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тек-
стовне провере.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом)

Након сачињавања извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то: 

За радно место информатичар у звању 
сарадник проверавају се: 
– посебна функционална компетенција за 
области рада информатички послови – хардвер 
и серверски оперативни систем (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом), посебна 
функционална компетенција за области рада 
информатички послови – TCP/IP и DNS (провера 
ће се вршити писаним путем – тестом), посебна 
функционална компетенција за одређено радно 
место – познавање релевантних прописа, инер-
них процедура и других аката органа битних за 
обављање послова радног места информатича-
ра (провера ће се обавити усменим путем – раз-
говор са кандидатом).
Време израде писаног задатка не може бити 
дуже од једног сата, а време за припрему усме-
ног задатка не може бити дуже од пола сата. 
Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре посебних функционалних компетенција, међу 
кандидатима који су испунили мерила за про-
веру посебних функционалних компетенција, 
врши се провера понашајних компетенција.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
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резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет – про-
вераваће се од стране дипломираног психолога 
или обученог процењивача на основу интер-
вјуа базираног на компетенцијама или писаним 
путем.
Након пријема извештаја о резултатима прове-
ре понашајних компетенција међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу понашајних 
компетенција, приступа се фази у којој се спро-
води интервју са комисијом.

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

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од два месеца рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предмету 
конкурса – база питања биће објављена на 
интернет страници тужилаштва (www.ca.vi.jt.rs)

Место рада: Више јавно тужилаштво у Чачку, 
Цара Душана 6.

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

Општи услови за запослење (члан 45 став 1 
Закона о државним службеницима): држављан-
ство 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 осуђен на казну затво-
ра најмање шест месеци или за друго кривич-
но дело које га чини недостојним у државним 
органима, да има прописану стручну спрему и 
да испуњава услове одређене законом и пра-
вилником о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места.

Образац пријаве на конкурс (докази који се 
прилажу и адреса на коју се подноси пријава 
на јавни конкурс): Пријава на конкурс подноси 
се на обрасцу пријаве за извршилачко радно 
место тужилачки помоћник, односно уписничар 
који је доступан на интернет страници Вишег 
јавног тужилаштва у Чачку (www.ca.vi.rs) или 
у штампаној верзији у управи тужилаштва у ул. 
Цара Душана број 6, 32000 Чачак, – образац 
пријаве мора бити својеручно потписан, обра-
зац пријаве конкурса садржи: податке о кон-
курсу, личне податке учесника конкурса, адре-
су становања, телефон, електронску адресу, 
податке о образовању и положеном државном 
испиту, податке о знању рада на рачунару, 
податке о знању страног језика, додатне еду-
кације, радно искуство, посебне услове, добро-
вољно дату изјаву о припадности националној 
мањини, посебну изјаву од значаја за учешће 
у конкурсним поступцима у државним органи-
ма. Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу Вишег 
јавног тужилаштва у Чачку, Цара Душана 6, 
32000 Чачак, са назнаком „Јавни конкурс за 
попуну извршилачког радног места инфор-
матичар”. Приликом пријема пријаве на јавни 
конкурс пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује на јавном конкурсу. 
Подносилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назна-
чио доставу обавештења. Датум и место про-
вере компетенције учесника конкурса у избор-
ном поступку: Са учесницима конкурса чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и које испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-

ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на кон-
такте (адреса или бројеви телефона или e-mail 
адреса), које наведу у својим обрасцима прија-
ве. Провера свих компетенција ће се обавити у 
Вишем јавном тужилаштву у Чачку, Цара Душа-
на 6, 32000 Чачак.

Остали докази који прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(не старије од шест месеци), потврда да кан-
дидату није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа (само они кандидати који су радили у 
државном органу), оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и дру-
ги акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство), уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, 
сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исти). Канди-
дати без положеног државног стручног испита 
за рад у државним органима примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/2016) прописано је, између оста-
лог, 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 неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима, уверење да кандидат није 
осуђиван казном затвора најмање шест месе-
ци. Наведене доказе кандидат може достави-
ти уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству, извода 
из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. Кандидати који су успешно про-
шли претходне фазе изборног поступка, пре 
интервјуа са конкурсном комисијом позивају се 
да у року од пет радних дана од дана прије-
ма обавештења доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на 
основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на адресу 
Више јавно тужилаштво у Чачку, Цара Душа-
на 6, 32000 Чачак, са назнаком „Јавни конкурс 
за попуну извршилачког радног места инфор-
матичар”. 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 судови-
ма, Судским јединицама, пријемним канцела-
ријама Основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао).

Рок за подношење пријава износи 8 (осам) дана 

од дана оглашавања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак објављује се на интернет презентацији 
тужилаштва према шифрама њихове прија-
ве. Кандидати који успешно заврше писмену 
проверу општих функционалних компетенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
тенција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
разговор са кандидатима.

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Драгана Ранђеловић, административ-
но технички секретар Вишег јавног тужилаштва 
у Чачку, контакт телефон 032/322-024.

Напомена: Сви докази прилажу се на срп-
ском језику, односно уколико су на страном 
језику морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране овлашћеног судског тума-
ча, диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована, неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене закључком комисије, свака фаза 
изборног поступка у селекцији кандидата биће 
елиминациона, кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу 
пробном раду од шест месеци. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Кандидати без 
положеног државног стручног испита за рад 
у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положе-
ног државног стручног испита, информације о 
материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих и посебних функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Вишег јавног 
тужилаштва у Чачку (www.ca.vi.jt.rs), обавешта-
вају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев 
учесника. Сви изрази, појмови, именице, приде-
ви и глаголи у овом огласу који су употребље-
ни у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији 
Вишег јавног тужилаштва у Чачку (www.ca.vi.
jt.rs), на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, 
на огласној табли Вишег јавног тужилаштва у 
Чачку, на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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ЈАГОДИНА

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ
35213 Деспотовац 
Савеза бораца 71

I Радно место које се попуњава: 

Извршилачко радно место 
записничар, звање референт

II Орган у коме се радно место попуњава: 
Основни суд у Деспотовцу, Савеза бораца 71, 
Деспотовац.

Опис послова радног места: По годишњем 
распореду послова, обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад 
судији код кога је распоређен, пише записнике, 
врши унос текстова по диктату и са диктафон-
ских трака, врши препис текстова и рукописа и 
израђује све врсте табела, у сарадњи са корис-
ницима услуга коригује унете податке, стара се 
о савременом обликовању текста, припрема и 
штампа завршне материјале и дистрибуира их 
корисницима услуга, стара се о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог потрошног 
материјала, води уписник за евиденцију штам-
паних ствари и публикација, води евиденцију 
о свом раду, ради и друге послове по налогу 
председника суда.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у 
струци, положен испит за дактилографа IА или 
IБ класе, положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата
Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне компетенције, посебне функционалне 
компетенције, понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција
Организација и рад државних органа Републике 
Србије (провера ће се вршити писаним путем 
– тест);
• Дигитална писменост (провера ће се врши-
ти решавањем задатака практичним радом на 
рачунару);
• Пословна комуникација (провера ће се врши-
ти писменом симулацијом). 

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „Дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „Дигитална 
писменост”, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Провера 
сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати 
који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног 
поступка. Информације о материјалу за припре-
му кандидата за проверу опште функционалне 
компетенције „Организација и рад државних 
органа Републике Србије” могу се наћи на 
интернет презентацији суда.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција
Провера посебних функционалних компетен-
ција за радно место: записничар.
Посебна функционална компетенција за радно 
место записничар – познавање прописа: Судски 
пословник и Закон о државним службеницима – 
провера ће се вршити писаним путем – тестом 
који ће се састојати од 15 питања. Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од више 
понуђених одговора. Тест ће саставити Коми-
сија методом случајног избора из базе питања 
која је објављена на интернет презентацији 
Основног суда у Деспотовцу. Кандидати ће 
тест радити у папирној форми. Време за изра-
ду теста је 45 минута. Максималан број бодава 
на тесту је 15. Посебна функционална компе-
тенција за радно место записничар – вештина 
куцања – провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару тако што ће члан Комисије 
гласно диктирати судску одлуку коју ће кан-
дидати куцати на рачунару. Сви кандидати ће 
радити исту судску одлуку а време за проверу 
је 10 минута. Посебна функционална компетен-
ција за радно место записничар – способност 
припреме материјала и вођење записника – 
провераваће се усменим путем што подразум-
сва разговор са кандидатом где кандидат у 
усменом облику даје предлог решења одређе-
ног задатка који је типичан за обављање посло-
ва на радном месту записничар. Свим кандида-
тима ће се поставити исти задатак, а време за 
припрему кандидата је 15 минута. Максимални 
број бодова приликом провере посебних функ-
ционалних компетенција је 20. Мерила која ће 
бити коришћена за вредновање функционалних 
компетенција путем разговора са кандидатима 
су следећа: стручна заснованост, аналитич-
ност, систематичност, прецизност и тачност у 
навођењу података и јасноћа у изношењу лич-
ног става и мишљења.

3. Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, вршиће се од стране дипломираног 
психолога путем упитника и интервјуа.

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

IV Врста радног односа и место рада:
Радни однос се заснива на неодређено време у 
Основном суду у Деспотовцу. Место рада: Дес-
потовац, ул. Савеза бораца број 71. 

V Општи услови за рад на радном месту: 
да је учесник конкурса пунолетан држављанин 
Републике Србије; да учеснику конкурса није 
раније престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног одно-
са; да учесник конкурса није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање шест месеци.

VI Датум оглашавања и рок за подно-
шење пријава на конкурс: Датум оглаша-
вања: 03.08.2022. године. Јавни конкурс је 
оглашен на огласној табли Основног суда у 
Деспотовцу на интернет презентацији Осно-
вног суда у Деспотовцу, на порталу е-управе 
и на интернет презентацији и у периодичном 
издању Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у пери-

одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикацији „Послови”. Јавни 
конкурс ће бити оглашен дана 03.08.2022. годи-
не у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање и последњи дан за 
предају пријава је 11.08.2022. године.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Основног суда у Деспотовцу www.de.os.
sud.rs. Уредно попуњен, одштампан и потпи-
сан Образац пријаве подноси се непосредно у 
Основном суду у Деспотовцу, Деспотовац, ули-
ца Савеза бораца бр.71, канцеларија број 2 или 
путем поште на исту адресу са назнаком „Прија-
ва на јавни конкурс за попуњавање извршилач-
ких радних места Су В – 35 – 87/22.
Свака пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве на конкурс ће 
о додељеној шифри бити обавештени у року 
од три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати који 
су успешно прошли фазу провере посеб-
них функционалних компетенција, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом:
биографија са потврдом о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; потврда да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа издата од стране државног органа 
у коме је учесник јавног конкурса био у радном 
односу; оригинал уверења да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од шест месеци; Образац 1 – или 1а – 
изјава у којој се учесник конкурса опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њих. Одредбама чла-
на 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 еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 (шест) месеци. Потреб-
но је да кандидат попуни изјаву (образац 1. 
или 1а.) којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Обрасци 1. и 1а. могу 
се преузети на интернет презентацији Основног 
суда у Деспотовцу у оквиру обавештења о кон-
курсу. Попуњену изјаву је неопходно достави-
ти уз напред наведене доказе. Државни служ-
беник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радном месту у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 



Бесплатна публикација о запошљавању 1903.08.2022. |  Број 998-999 |   

Администрација и управа

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицима, пријемним канцела-
ријама основних судова односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01.03.2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. Сви 
докази прилажу се на српском језику, однос-
но уколико су на страном језику морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стра-
не овлашћеног судског тумача. Диплома којом 
се потврђује стручна спрема, а која је стече-
на у иностранству мора бити нострификована. 
Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посебних функ-
ционалних компетенција, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом, позивају се да у року од 3 
(три) радна дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку. Кандидати који не доставе 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи се предају непосредно на напред наведену 
адресу суда или се достављају путем поште на 
напред наведену адресу суда са назнаком „За 
јавни конкурс”.

IX Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда у 
Деспотовцу, Деспотовац, улица Савеза бораца 
бр. 71. Кандидати ће о датуму и времену бити 
обавештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе) које наведу у својим обрасци-
ма пријаве. Изборни поступак ће започети по 
истеку рока за подношење пријава. Кандида-
ти који су успешно прошли једну фазу избор-
ног 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.

X Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу:
Тања Станојевић контакт телефон: 035/611-
145, лок. 11, или зграда суда у Деспотовцу, ули-
ца Савеза бораца бр.71, канцеларија број 12 (1. 
спрат), e-mail: uprava@de.os.sud.rs

Напомене: документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном испи-
ту и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном 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 одлучи-
вање 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 изја-
ви да ће те податке прибавити сама (члан 
103. став 3). Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве Конкур-

сна комисија ће одбацити решењем. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за оне који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Сагласно члану 
9. Закона о државним службеницима пропи-
сано је да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем председника Основног суда у 
Деспотовцу. Обавештавају се учесници кон-
курса да ће се документација враћати искљу-
чиво на писани захтев учесника. Основни суд у 
Деспотовцу не врши дискриминацију на основу 
расе, боје коже, пола, вере, националности и 
етничког порекла или инвалидитета. Конку-
ренција се заснива на квалитету и отворена је 
за све који испуњавају прописане услове. Сви 
изрази и појмови који су у овом огласу израже-
ни у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији 
Основног суда у Деспотовцу www.de.os.sud.rs, 
на огласној табли Основног суда у Деспотовцу, 
на порталу е-управе и на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Образац пријаве на 
конкурс за предметно место, може се преузети 
на званичној интернет презентацији Основног 
суда у Деспотовцу www.de.os.sud.rs.

КРАЉЕВО

ПРИВРЕДНИ СУД КРАЉЕВО
Краљево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Привредни суд у Краљеву, Улица цара Душана 
41, Краљево.

II Извршилачко радно место које се 
попуњава: 

Радно место за административно-
техничке послове у судској 
писарници звање референт

III Општи услови: Да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије, да 
учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци.

IV Врста радног односа: Радни однос на 
неодређено време.

V Место рада: Привредни суд у Краљеву, Ули-
ца цара Душана 41, Краљево.

VI Оглашавање и рок за подношење 
пријава на конкурс: Јавни конкурс биће 
оглашен на огласној табли Привредног суда у 
Краљеву, на интернет презентацији Привред-
ног суда у Краљеву, на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, на интернет 
презентацији и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава на јавном конкурсу је 8 
(осам) дана од дана оглашавања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање и исти почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања. На интернет презентацији 

суда биће објављен датум оглашавања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање и последњи дан 
за подношења пријава. 

Радно место за административно-техничке 
послове у судској писарници, звање: референт, 
систематизовано је у оквиру „судска писарни-
ца” под редним бројем 5 члана 20 Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у Привредном суду у Краљеву.

Опис послова: Референт за администра-
тивно-техничке послове у судској писарници 
обавља администратавне и техничке послове 
у вези обраде и поступања по судским пред-
метима у судској административној процедури, 
здружује поднеске предмета и остала писмена, 
води евиденцију примљених, решених, нере-
шених предмета и евиденцију одлука које су 
израђене у року, припрема и износи председни-
ку већа предмете у којима је заказана распра-
ва, странкама даје на увид списе и наплаћује 
таксу за издате фотокопије из списа предмета, 
контролише наплату судске таксе за предмете, 
свакодневно прегледа рокове и предмете који 
се налазе у евиденцији и поступа по наредби 
судија, врши пријем поште и контролише да ли 
је судска такса плаћена, разврстава пошту по 
материјама у складу са Судским пословником 
и врши распоређивање по одељењима, врши 
скенирање писмена и унос података кроз АВП 
програм, даје обавештења странкама, врши 
експедицију поште, врши сортирање судских 
пошиљки по регионима и кодирање пошиљки, 
води књигу о експедицији поште, посебну књи-
гу доставе, води књигу пошиљки за адвокате и 
стечајне управнике, разводи враћене доставни-
це, обавља и друге послове по налогу управи-
теља Судске писарнице.

Услови: IV степен стручне спреме, средња 
школа друштвеног, природног или техничког 
смера, две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за рад на овом радном месту.

VII Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак спроводи се из 
више обавезних фаза у којима се проверавају 
опште функционалне компентенције, посеб-
не функсионалне компентенције, понашајне 
компентенције. Након тога комисија ће оба-
вити интервју са кандидатима. Свака фаза је 
елиминациона за кандидате који не задовоље 
одређене критеријуме.

Провера општих функционалних компе-
тенција: 
– Из области знања: организација и рад држав-
них органа Републике Србије – провераваће 
се путем теста у папирној форми са питањима 
затвореног типа, које кандидати решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одго-
вора. База питања се објављује на интернет 
презентацији суда. Време за израду теста је 
један сат. Кандидати биће усмено обавештени 
о резултатима теста након истека времена за 
његово решавање.
– Из области знања и вештина: дигитална 
писменост – провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару). Време за 
израду теста је један сат.
– Из области знања и вештина: пословна кому-
никација – провераваће се путем теста у папир-
ној форми са питањима које кандидати реша-
вају обележавањем једног од више понуђених 
одговора. Време за израду теста је 45 минута.

НАПОМЕНА: У погледу опште функционалне 
компентенције „дигитална писменост”, ако кан-
дидати поседују важећи сертификат, потврду 
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или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару на траженом нивоу и желе да на 
основу њега буду ослобођени тестирања ком-
пентенције – дигитална писменост, неопходно 
је да се уз образац пријаве (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу Рад на рачунару) доста-
ви 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 про-
вере решавањем задатака практичним радом на 
рачунару.

Провера посебних функционалних компе-
тенција: 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетенција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то: 
Из оквира посебне функционалне компетен-
ције кандидата провераваће се компентенције 
за радно место за администрастивно техничке 
послове у судској писарници: 
– Из области знања и вештина познавање про-
писа: Судски пословник, Закон о општем управ-
ном поступку и Закон о државним службени-
цима провера ће се вршити писаним путем у 
облику теста који се састоји од 15 питања са 
више понуђених одговора на које кандидати 
одговарају заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Време за израду теста је један сат. 
– Из области рада: Судска писарница – вршиће 
се провера знања и вештине потребне за рад 
на пословном софтверу за управљање предме-
тима. Провера ће бити вршена усменим путем, 
у облику разговора са кандидатом, чиме ће 
бити извршена и провера поседовања вештине 
комуникације. Време за припрему је 20 минута.
Из области рада: административни посло-
ви провераваће се познавање канцеларијског 
пословања. Провера ће бити вршена усменим 
путем, у облику разговора са кандидатом. Вре-
ме за припрему је 20 минута.

Провера понашајних компентенција: На- 
кон провере посебних функционалних компе-
тенција вршиће се провера понашајних ком-
петенција: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет. Проверу понашајних 
компентенција обавиће дипломирани психолог, 
интервјуом базиран на компентенцијама и пер-
солнаним упитником као инструмент за проверу 
ставова, вредности, интересовања и особина 
личности повезаних са компентенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Након провере компетенција Кон-
курсна комисија ће са кандидатима обавити 
интервју у циљу процене мотивације за рад 
на радном месту за административно-технич-
ке послове у писарници Привредног суда у 
Краљеву и прихватање вредности државних 
органа.

VIII Пријава на конкурс: Заинтересовани 
кандидати за радно место записничар подносе 
пријаву на конкурс на обрасцу „Пријава за рад-
но место за административно техничке послове 
у судској писарници”, која је доступна на интер-
нет презентацији Привредног суда у Краљеву 
www.kv.pr.sud.rs Приликом предаје пријаве на 
јавни конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-

вају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен 
за доставу обавештења. Уз образац прија-
ве доставља се и писани доказ о знању рада 
на рачунару, уколико кандидат исти поседује. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе и 
писани доказ о знању рада на рачунару, биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост”, осим уколико Конкурсна комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихва-
тити као доказ којим се кандидат ослобаља од 
провере опште компетенције „дигитална писме-
ност”. Пријаве се подносе у затвореној коверти 
на адресу Привредни суд у Краљеву, Ул. Цара 
Душана 41, 36000 Краљево, са назнаком „За 
јавни конкурс – попуњавање извршилачког 
радног места за административно-техничке 
послове у судској писарници”, а могу се преда-
ти и у писарници Привредног суда у Краљеву, 
просторија бр. 9.

IX Докази који се прилажу уз пријаву: лич-
на и радна биографија; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике 
Србије – не старије од шест месеци; очитана 
лична карта или оверена фотокопија личне 
карте која није чипована; диплома или уве-
рење којим се потврђује стручна спрема која је 
наведена у условима за радно место; уверење 
издато од надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак – не старије од 
шест месеци; уверење издато од стране МУП-а 
да кандидат није осуђиван (не старије од шест 
месеци); потврда да учеснику конкурса раније 
није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из рад-
ног односа издате од стране државног органа 
у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу; исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења, уговори и 
други акти из којих се види на којим пословима, 
са којом стручном спремом и у ком периоду је 
радно искуство стечено; уверење о положеном 
државном стручном испиту уколико је кандидат 
положио наведени испит.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 који се при-
лажу морају бити на језику и писму који је у 
службеној употреби државних органа Републи-
ке Србије, тако да се уз исправу састављену на 
страном језику прилаже прописани оверен пре-
вод на српски језик. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника.

X Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Изборни поступак спровешће се између учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу. 
О спровођењу изборног поступка, о датуму и 
времену провере кандидати биће обавештени 
на адресу, бројеве телефона или електронске 
адресе које су навели у својим пријавама. Канди-
дати међу којима се спроводи изборни поступак 
биће обавештени о томе када почиње изборни 
поступак најмање три дана пре почетка изборног 
поступка објавом на интернет презентацији суда. 
Кандидат који се не одазове позиву да учествује 
у провери једне компетенције, биће обавештен 
да је искључен из даљег тока изборног поступка. 
Провера општих, посебних и понашајних функ-
ционалних компетенција и интервју са Конкур-
сном комисијом ће се обавити у просторијама 

Привредног суда у Краљеву, Цара Душана 41, 
Краљево. Све фазе изборног поступка имају ели-
минациони карактер. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или електронске адре-
се) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тржени докази биће одбачене 
од стране конкурсне комисије.
Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано 
је поред осталог, да је орган дужан да по служ-
беној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлу-
чивање 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 изја-
ви да ће те податке прибавити сама (члан 103 
став 3). Сходно наведеном потребно је да учес-
ник конкурса у делу „Изјава”, у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција (уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак, уверење о пложеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, 
уверење о положеном правосудном испиту).

Препорука је да документе о чињеницама о 
којима се води службена евиденција (уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да кандидат није осуђиван, уве-
рења да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, уверење о пложеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, 
уверење о положеном правосудном испиту) 
кандидати доставе саме у циљу бржег и ефи-
каснијег спровођења изборног поступка.

База питања за припрему кандидата за проверу 
општих функционалних компетенција може се 
наћи на интернет презентацији Привредног 
суда у Краљеву, www.kv.pr.sud.rs 

Сходно одредби члана 64 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – испр., 83/2005 – испр., 64/07, 
67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94//2017, 
95/18, 157/2020), за кандидата који први пут 
заснива радни однос у државном органу, оба-
везан је пробни рад у трајању од шест месеци. 

Положен државни стручни испит за радно 
место за административно-техничке послове 
у судској писарници није услов нити предност 
за заснивање радног односа. Изабрани канди-
дат који нема положен државни стручни испит 
дужан је да исти положи у року од шест месеци 
од дана пријема, односно распоређивања.

Јавни конкурс спровешће Конкурсна комисија 
именована одлуком председника Привредног 
суда у Краљеву. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком грамтичком роду, односе се 
без дискримаинације и на особе женског пола. 

X Лица задужена за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Соња Стојановић, секретар 
суда, контакт тел. 036/5150-560, Оливера Миле-
тић, административно-технички скретар, контак 
тел. 036/312-519.
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Администрација и управа

НИШ

ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ 
И СПОРТ СВРЉИГ

18360 Сврљиг, Боре Прице 2

Директор
на мандатни период од 4 године

Услови: На конкурс за директора Установе 
могу се јавити кандидати који испуњавају сле-
деће услове: висока стручна спрема друштвеног 
смера (високо образовање на студијама II сте-
пена – дипломске академске студије – мастер; 
специјалистичке струковне студије или специја-
листичке академске студије или високо образо-
вање на основним студијама; да има најмање 
три године радног искуства на истим или слич-
ним пословима у областима којима се Установа 
бави; да се против кандидата не води истрага и 
да није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, као и да 
није осуђиван за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање дужности директора; 
држављанство Републике Србије; општа здрав-
ствена способност. Приликом избора кандидата 
за директора, Управни одбор ће ценити и сле-
дећа допунска знања и способности: познавање 
пословања организација у области делатности 
којом се установа бави и управљања њиховим 
ресурсима; искуство у управљању средставима, 
људским и осталим ресурсима; искуство у ини-
цирању, организацији и реализацији културних 
и спортских манифестација; резултате у ани-
мацији и едукацији публике, раду са младима 
(публиком и ауторима) и проширењу туристич-
ке понуде културним и уметничким програми-
ма и производима; способност комуникације 
са јавношћу. Пријава на јавни конкурс и дока-
зи који се прилажу уз пријаву: Пријава на јав-
ни конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу пребивалишта, 
потребне податке за контакт (телефон, e-mail) 
податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног стажа, са кратким описом послова 
на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на јавни конкурс и податке о допунс-
ким знањима и способностима. Докази који се 
прилажу уз пријаву: предлог програма рада и 
развоја Установе за период од четири године; 
оверену копију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми; потврду или други доказ 
о радном искуству у управљању организација-
ма у области којима се Установа бави; биогра-
фију кандидата која мора да садржи елемен-
те који доказују искуство у раду из делокруга 
рада Установе; уверење надлежног органа да 
се против кандидата не води истрага и уверење 
надлежног органа да против њега није покре-
нута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, с тим да уверења не 
могу бити старија од шест месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од шест месеци; извод из матичне књиге рође-
них. Изборни поступак: Изборни поступак спро-
вешће се увидом у податке из пријаве учесника 
конкурса, увидом у документа и доказе дос-
тављене уз пријаву и усменим разговором са 
учесницима конкурса који су поднели благовре-
мене и потпуне пријаве и за које је утврђено да 
испуњавају услове конкурса (у даљем тексту: 
кандидати) на основу кога ће се процењивати 
и познавање пословања установа овог типа и 
поседовање организаторских способности кан-
дидата. Датум усменог разговора са кандида-
тима биће одређен накнадно, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени (имејлом, 
телефоном, телеграмом и др.). Документа за 
конкурс се достављају у оригиналу или фото-
копији овереној код надлежног органа. Дирек-

тора Установе именује Скупштина општине 
Сврљиг на период од четири године на пред-
лог Управног одбора. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве на конкурс Управни одбор неће 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Адреса на коју се подносе пријаве: 
Пријаве са доказима о испуњавању услова под-
носе се у затвореној коверти Управном одбору 
Центра за туризам, културу и спорт, Боре При-
це 2, 18360 Сврљиг или лично на истој адреси 
у периоду од 9 до 15 часова, са назнаком „За 
јавни конкурс за избор директора Центра за 
туризам, културу и спорт”. Сва обавештења о 
јавном конкурсу могу се добити путем телефо-
на: 018/821-059.

НОВИ СА Д

ПРЕКРШАЈНИ СУД У НОВОМ САДУ
Нови Сад

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Прекршајни суд у Новом Саду, Нови Сад, Буле-
вар ослобођења 58.

II Радно место које се попуњава: 

Судијски помоћник – виши судијски 
сарадник, у звању самостални 

саветник

Опис послова: Помаже судији у раду, проу-
чава правна питања у вези са радом судија у 
појединим предметима, израђује нацрте суд-
ских одлука, припрема правне ставове, узима 
на записник предлоге и друге поднеске и изјаве 
странака и врши самостално или под надзором 
или по упутству судије и обавља и друге стру-
чне послове по налогу судије и председника 
суда.

Услови: високо образовање на основним ака-
демским студијама у области правних наука у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, нај-
мање две године радног искуства у правној 
струци након положеног правосудног испита, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за рад на овом радном месту.

III Врста радног односа и место рада: Рад-
ни однос за наведено радно место се заснива 
на неодређено време. Место рада: Прекршај-
ни суд у Новом Саду, Булевар ослобођења 58, 
Нови Сад.

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: 
– организација и рад државних органа Репу-
блике Србије – односи се на поседовање знања 
у области рада државних органа, разумевање 
организације, врсте послова, начела рада, 

унутрашњег уређења државног органа (прове-
рава се писаним путем, путем теста – обеле-
жавањем једног од више понуђених одговора); 
– дигитална писменост – односи се на поседо-
вање знања и вештина за квалитетно и поуз-
дано коришћење информационих технологија 
у раду и основних програмских апликација 
(обрада текста, интернет и електронска пошта, 
табеларне калкулације (проверава се реша-
вањем задатака практичним радом на рачуна-
ру). Уколико кандидат жели да буде ослобођен 
тестирања / провере компетенције дигитална 
писменост, дужан је да уз образац пријаве при-
ложи одговарајући сертификат, потврду или 
други писани доказ, у оригиналу или овереној 
фотокопији, о поседовању ове компетенције и 
добија утврђен број бодова; 
– пословна комуникација – односи се на посе-
довање знања и вештина неопходних за ефи-
касну усмену и писану пословну комуникацију 
(проверава се писаном симулацијом, на рачу-
нару или у папирној форми).

Провера сваке од општих функционалних ком-
петенција не може трајати дуже од једног сата, 
а кандидати који освоје 1 (један) бод у провери 
одређене компетенције искључују се из даљег 
изборног поступка. Информације о материјалу 
за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи 
на интернет презентацији Прекршајног суда у 
Новом Саду.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Посебне функционалне компетен-
ције односе се на општа и методолошка знања 
и вештине у оквиру одређене области рада, 
односно на специфичне и методолошке вешти-
не у оквиру одређеног радног места за запос-
лене у судовима. Посебне функционалне компе-
тенције у области рада судска управа (за радно 
место судијски помоћник) јесу: 1. познавање 
материјалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда; 2. познавање пропи-
са релевантних за судску управу; 3. познавање 
потврђених међународних уговора и општепри-
хваћених правила међународног права. Посеб-
не функционалне компетенције за радно место 
судијски помоћник јесу: 1. поседовање знања 
и вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката; 2. поседовање знања и вешти-
на за израду сентенци о заузетим правним 
ставовима; 3. вештине презентације, вештине 
управљања поступком и вештине извештавања 
у предметима. Посебне функционалне ком-
петенције проверавају се писаним и усменим 
путем. О датуму и времену провера посебних 
функционалних компетенција, знања, стручне 
оспособљености и вештине кандидата за рад-
но место оглашено конкурсом, биће обавеште-
ни кандидати који испуњавају услове конкурса 
најмање три дана пре отпочињања изборног 
поступка.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције за наведено радно 
место и то: управљање информацијама, упра-
вљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња 
и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет, провераваће се 
путем интервјуа и упитника од стране дипло-
мираног психолога. Кандидати који су успешно 
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са конкурсном комисијом позивају се да, у року 
од пет (5) радних дана од дана пријема оба-
вештења, доставе остале доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку. Кандидати који не 
доставе доказе у остављеном року и кандидати 
који на основу достављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, биће обавештени да 
се искључују из даљег изборног поступка.
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4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Интервју са кандидатима који су 
доказали поседовање понашајних компетен-
ција и доставили доказе о испуњености услова 
за запослење, обављају чланови комисије раз-
говором са кандидатима у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа.

V Општи услови за рад на радном месту 
у државном органу: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије; да 
учеснику конкурса није раније престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа; да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци (члан 45. став 1 Закона о 
државним службеницима).

VI Датум оглашавања и рок за подношење 
пријава на јавни конкурс: Јавни конкурс је 
оглашен дана 3.8.2022. године на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Новом Саду, 
огласној табли Прекршајног суда у Новом Саду, 
на порталу е-управе, на интернет презентацији 
Националне службе за запошљавање и перио-
дичном издању огласа „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање-публика-
цији „Послови”. Последњи дан рока за подно-
шење пријаве на конкурс је 11.8.2022. године. 

VII Садржај пријаве на јавни конкурс и 
докази који се прилажу уз пријаву: Пријава 
на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је 
доступан на интернет презентацији Прекршај-
ног суда у Новом Саду www.ns.pk.sud.rs. Обра-
зац пријаве на конкурс мора бити својеручно 
потписан. Пријава на конкурс (Образац) садр-
жи: податке о конкурсу, личне податке, адресу 
становања, број телефона, електронску адре-
су, образовање, стручне и др.испите који су 
услова за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство 
у струци, посебне услове, добровољно дату 
изјаву о припадности националној мањини, 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкур-
сном поступку у државним органима. Потребно 
је да кандидат у делу изјава у обрасцу прија-
ве заокружи на који начин жели да се прибаве 
његови подаци из службених евиденција. Сва-
ка пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у изборном поступку. Под-
носиоци 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. 
Шифра пријаве уноси се у образац пријаве 
након што комисија састави списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење и међу 
којима се спроводи изборни поступак. Списак 
кандидата објављује се на интернет презента-
цији суда, према шифрама њихове пријаве.

VIII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом: биографија са наводима о 
досадашњем радном искуству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому или уверење којом се потврђује 
стручна спрема, уверење о положеном право-
судном испиту, доказ о радном искуству, уве-
рење надлежног органа да се против кандида-
та не води кривични поступак, уверење да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (не старије од шест месеци) издато од 
стране МУП-а РС, потврда да учеснику конкурса 

раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа, издата од стране државног органа у 
коме је учесник конкурса био у радном односу, 
изјава у којој се учесник конкурса опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њих (образац 1 или 
1а – у прилогу конкурса, може се преузети са 
интернет презентације суда). Одредбама чл. 9 
став 3 и чл. 103 став 3. Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, брoj 
18/2016) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима 
се води службена евиденција, да их прибавља 
и обрађује; да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о положеном правосудном испиту, уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци. Прекршајни суд ће при-
бавити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, изузев уколико наведене 
доказе кандидат сам достави, а у циљу ефикас-
нијег и бржег спровођења изборног поступка. 
Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, 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 нерас-
поређен. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Као доказ могу 
се 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 пре-
ведени 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.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: 
Уредно попуњен, одштампан и својеручно пот-
писан Образац пријаве подноси се непосредно 
у Прекршајном суду у Новом Саду, Нови Сад, 
Булевар ослобођења 58, или путем поште, на 
исту адресу, са назнаком „Пријава на јавни кон-
курс – не отварати”. 

X Изборни поступак: Списак кандидата који 
испуњавају услове за запослење на радном 
месту и међу којима се спроводи изборни посту-
пак, објављује се на интернет презентацији 
суда, према шифрама њихове пријаве. Кан-
дидате који успешно заврше проверу општих 
функционалних компетенција, конкурсна коми-
сија ће обавестити о времену провере посебних 
функционалних компетенција, а потом и о вре-
мену и месту провере понашајних компетенција 
и на крају обавити интервју са кандидатима.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Додатне информације у вези са 
конкурсом могу се добити на број телефона 
021/4896-102, лице задужено за контакт Драга-
на Јелавић, секретар суда.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве Конкурсна 
комисија ће одбацити решењем. Јавни Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком председника Прекршајног суда у Новом 
Саду. Обавештавају се учесници конкурса да ће 
се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника. Прекршајни суд у Новом Саду 
не врши дискриминацију на основу расе, боје 
коже, пола, вере, националности и етничког 
порекла или инвалидитета. Сви изрази и пој-
мови који су у овом огласу изражени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18

Записничар у звању референта

Општи услови: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да има прописану 
стручну спрему и да испуњава услове одређене 
законом и Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Основном 
јавном тужилаштву у Бачкој Паланци, да му 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа, да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Услови: III или IV степен средње стручне 
спреме, друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање две године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за дактилографа 1-а класе и потреб-
не компетенције за ово радно место.

Опис послова: обављање дактилограф-
ских послова у предметима додељеним у рад 
тужиоцу код кога је распоређен, писање запис-
ника, вођење уноса текстова по диктату и са 
диктафонских трака, вршење преписа тексто-
ва и рукописа и израђивање свих врста табе-
ла, кориговање унетих података, старање о 
савременом обликовању текста, припремање и 
штампа завршних материјала и дистрибуирање 
корисницима услуга, старање о чувању и пре-
носу података, доступности материјала, исправ-
ности биротехничке опреме и рационалном 
коришћењу канцеларијског и другог поттрош-
ног материјала, вођење уписника за евиденцију 
штампаних ствари и публикација, вођење еви-
денције о свом раду и обављање других посло-
ва по налогу јавног тужиоца.

Место рада: Бачка Паланка, Краља Петра 
Првог 18.

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

Образац пријаве и докази који се при-
лажу: пријава на конкурс се подноси на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног јавног тужилаштва у 
Бачкој Паланци www.bp.os.jt.rs или у штампа-
ној верзији у управи тужилаштва, Краља Петра 
Првог 18, образац пријаве на конкурс мора 
бити својеручно потписан. Образац пријаве 
на конкурс садржи: податке о конкурсу, чине 
податке, адресу становања, телефон, електрон-
ску адресу, образовање, стручне и друге испите 
подносиоца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа, податак о знању рада на рачу-
нару, податак о знању страног језика, додат-
не едукације, радно искуство посебне услове, 
добровољно дату изјаву о припадности нацио-
налној мањини, посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима државним 
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органима. Пријаве са документима предају се 
лично у пријемној канцеларији Основног јавног 
тужилаштва у Бачкој Паланци, или препору-
ченом пошиљком са назнаком: „За оглас” на 
адресу: Основно јавно тужилаштво у Бачкој 
Паланци, Краља Петра Првог број 18, 21400 
Бачка Паланка, приликом пријема пријаве на 
конкурс, пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује на јавном конкурсу. 
Подносилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин који је у пријави назначио за 
доставу обавештења. Докази који се прилажу уз 
пријаву, у оригиналу или овереној фотокопији 
су: диплома о завршеној школи; доказ о рад-
ном искуству; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; 
уверење о положеном испиту за дактилографа 
1-а класе, уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кандидат 
није под истрагом и да се против њега не води 
кривични поступак; уверење да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(издаје надлежна полицијска управа, не старије 
од 6 месеци); изјава под моралном, матералном 
и кривичном одговорношћу да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
се спроводи у више обавезних фаза у којима 
се проверавају опште функционалне компе-
тенције, посебне функционалне компетенције, 
понашајне компетенције и интервју са коми-
сијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то организација 
и рад државних органа Републике Србије (про-
вера ће се вршити путем писаног теста), диги-
тална писменост (провера ће се вршити прак-
тичним радом на рачунару или увидом у доказ 
– сертификат о познавању рада на рачунару), 
пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након сачињавања извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то: 
Посебне функционалне компетенције за област 
рада административни послови (канцеларијско 
пословање, вођење записника) – провераваће 
се писаним путем – тестом и разговором са кан-
дидатом, дактилобиро – положен испит за дак-
тилографа 1.А класе доказује се уверењем, сер-
тификатом који се подноси уз пријаву, посебне 
функционалне компетенције за радно место – 
познавање Закона о државним службеницима 
и правилника о управи у јавним тужилаштвима 
провераваће се писаним путем – тестом и раз-
говором са кандидатом.

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резулатата рада, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегри-
тет. Понашајне компетенције ће се провевати 
од стране дипломираних психолога – писаним 
путем – упитник и усменим разговором са кан-
дидатом.

4. Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-

них органа провераваће се путем интервјуа са 
комисијом.

Временски оквир провере свих компетенција је 
два месеца од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс.

Датум и место провере компетенција уче- 
сника конкурса у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс и доказа приложе-
них уз исти, спровешће се изборни поступак, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакте (адресе, бројеве телефона или 
e-mail адресе) које су навели у пријави. Прове-
ра свих компетенција обавиће се у просторија-
ма Основног јавног тужилаштва у Бачкој Палан-
ци, Краља Петра Првог 18, на трећем спрату. 
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају се 
о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (адре-
се, бројеве телефона или e-mail адресе) које су 
навели у пријави.

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: 8 дана од дана оглашавања у листу 
„Послови”, периодичном издању Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве, као и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази 
неће се узети у разматрање. 

За лица која први пут заснивају радни однос 
у државном органу обавезан је пробни рад у 
трајању од шест месеци, у ком року ће бити 
обавезни да положе државни стручни испит. 
Државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Сва оба-
вештења у вези јавног конкурса могу се добити 
путем телефона: 021/752-172, лице задужено 
за контакт Јована Жарковић, шеф писарни-
це. Јавни конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју је именовао Основни јавни тужилац у 
Бачкој Паланци. Овај конкурс се објављује на 
интернет презентацији и огласној табли Осно-
вног јавног тужилаштва у Бачкој паланци, www.
bp.os.jt.rs, на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на 
интернет презентацији и у периодичном издању 
Националне службе за запошљавање – „Посло-
ви”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком граматичком роду, односе се без дис-
криминације и на особе женског пола. Инфор-
мације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетен-
ција могу се наћи на интернет сајту Основног 
јавног тужилаштва у Бачкој Паланци.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Панчево

Судијски помоћник 
у звању саветника

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 пуно-
летан држављанин Републике Србије који има 
прописану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и 
правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у државном органу, 
ако му раније није престајао радни однос у 

државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци. Посебни 
услови предвиђени су чл. 59 ст. 1 и 2 Законом 
о уређењу судова и чл. 15 ст. 1 тач. 4 Правил-
ника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Основном суду у Панчеву од 
18.03.2019. године, са изменама од 07.10.2019, 
09.12.2019, 13.09.2021. године: завршен правни 
факултет односно 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, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен правосудни испит.

Потребне компетенције: 
– понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет);
– опште функционалне компетенције (организа-
ција и рад државних органа Републике Србије, 
дигитална писменост, пословна комуникација);
– посебне функционалне компетенције (позна-
вање материјалних и процесних прописа реле-
вантних за надлежност суда; познавање про-
писа релевантних за судску управу; познавање 
потврђених међународних уговора и опште 
прихваћених правила међународног права; 
поседовање знања и вештина за израду нацр-
та судских одлука и других аката; поседовање 
знања и вештина за израду нацрта правних 
схватања односно сентенци о заузетим прав-
ним ставовима; вештине презентације, вештине 
управљања поступком и вештине извештавања 
у предметима).
Пробни рад је обавезан за оне који први пут 
заснивају радни однос у државном органу.

б) Опис послова: судијски помоћник у звању 
саветника – помаже судији у раду и рефери-
сању, проучава правна питања у вези са радом 
судија у једноставнијим предметима, израђује 
нацрте једноставнијих судских одлука и при-
према правне ставове за публиковање, узима 
на записник тужбе, предлоге и друге поднеске 
и изјаве странака, врши под надзором и по 
упутствима судије друге стручне послове и дру-
ге послове по налогу председника суда.

в) Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку и начин њихове про-
вере:

1. Опште функционалне компетенције: 
организација и рад државних органа Републике 
Србије; дигитална писменост; пословна комуни-
кација.

2. Посебне функционалне компетенције:
– Посебне функционалне компетенције у 
одређеној области рада: Област рада: судска 
управа: познавање материјалних и процес-
них прописа релевантних за надлежност суда; 
познавање прописа релевантних за судску 
управу; познавање потврђених међународних 
уговора и опште прихваћених правила међуна-
родног права.
– Посебне функционалне компетенције за 
одређено радно место: поседовање знања и 
вештина за израду нацрта судских одлука и 
других аката; поседовање знања и вештина за 
израду нацрта правних схватања односно сен-
тенци о заузетим правним ставовима; Вештине 
презентације, вештине управљања поступком и 
вештине извештавања у предметима 
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3. Понашајне компетенције: управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет.

Компетенције ће се у изборном поступку прове-
равати по напред наведеном редоследу.
Општа функционална компетенција – „орга-
низација и рад државних органа Републике 
Србије” проверава се путем теста са питањима 
затвореног типа, који кандидати решавају обе-
лежавањем једног од више понуђених одгово-
ра; у папирној форми; у трајању од 45 минута.
Општа функционална компетенција – „дигитал-
на писменост” проверава се решавањем зада-
така практичним радом на рачунару; у трајању 
од 10 минута.
Општа функционална компетенција – „послов-
на комуникација” провера се писменом симу-
лацијом; у папирној форми; у трајању од 30 
минута.

Посебне функционалне компетенције прове-
рају се писаним (тест; заокруживањем једног 
од понуђених одговора; у трајању од 30 мину-
та) и усменим путем (разговор са кандидатом; 
даје се предлог решења одређеног задатка; у 
трајању од 30 минута). 

За вредновање сваке утврђене посебне функ-
ционалне компетенције путем разговора са 
кандидатом користи се пет мерила: анали-
тичност, систематичност, прецизност и тач-
ност у навођењу података, прикладан речник 
и стил писања, јасноћа и концизност изнетог 
закључка. 

Проверу понашајних компетенција врши дипло-
мирани психолог, путем интервјуа и упитника.

г) Рок у коме се подносе пријаве: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 (осам) 
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”.

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 поступ-
ку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве.

Кандидати попуњавају изјаву којом се опре-
дељују за могућност да суд по службеној дуж-
ности 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.

е) Докази који се прилажу уз пријаву: Уз 
пријаву на конкурс учесник је дужан да дос-
тави следеће доказе: оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију дипломе Правног факултета, оригинал 

или оверену фотокопију уверења о положеном 
правосудном испиту, доказ о радном искуству, 
уверење издато од стране суда да против кан-
дидата није покренута истрага, нити подигну-
та оптужница, односно да се не води кривич-
ни 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 компетен-
ције „дигитална писменост” може се приложи-
ти одговарајући сертификат, потврда или други 
писани доказ, па се у том случају та компетен-
ција 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 кандида-
та 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.

ПРИЈЕПОЉЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД 
У ПРИБОЈУ

31330 Прибој, Вука Караџића 28

Уписничар звање референт

Опис послова: води електронске уписнике 
у складу са Судским пословником, здружује 
поднеске, предмете и остала писмена, разво-
ди предмете и ставља клаузулу правноснаж-
ности одлуке, води евиденцију примљених, 
решених, нерешених предмета и евиденцију 
одлука које су израђене у року, припрема и 
износи председнику већа предмете у којима 
је заказана расправа, странкама даје на увид 
списе и наплаћује таксу за издате фотоко-
пије из списа предмета, даје усмена и писме-
на обавештења о списима на основу података 
из уписника, прегледа рокове и предмете који 
се налазе у евиденцији и поступа по наредби 
судија, израђују статистичке извештаје, даје 
обавештења странкама, стара се о чувању 
предмета у архиви у складу са Судским 
пословником, поступа по налозима за изда-
вање предмета, странкама даје на увид списе 
и наплаћује таксу за издату фотокопију из спи-
са предмета, обавља и друге послове по нало-
гу управитеља писарнице, шефа писарнице, 
секретара и председника суда.

Услови за рад на радном месту IV степен 
средње стручне спреме, друштвеног, природ-
ног или техничког смера, најмање две године 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит и потребне компетенције за ово 
радно место.

Архивар, звање референт

Опис послова: обавља послове пријема 
архивираних предмета и одлагање истих на 
одговарајућа места у судској згради, стара се 
о правилном чувању и одржавању предме-
та у архиви у складу са Судским пословником 
и одговарајућим прописима, води прописа-
не књиге архивираних предмета, води главну 
књигу архиве, води књигу издатих и примље-
них предмта из архиве, по тражењу доставља 
надлежним службама суда архивиране пред-
мете ради увида, здруживања и томе слично 
а исто то ради и по замолницама и тражењу 
других правосудних органа и других државних 
органа и установа а по овлашћењу председни-

ка суда, судије или другог запосленог кога за 
то овласти председник суда, чува и стара се о 
правилном одржавању судских књига, уписни-
ка, именика и др., обавља и друге послове по 
налогу управитеља писарнице, секретара суда 
или председника суда.

Услови за рад на радном месту: III или 
IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера, положен 
државни стручни испит, најмање две године 
радног искуства у струци и потребне компетен-
ције за рад за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће канди-
дата:
Изборни поступак спроводи се у више обавез-
них фаза у којима се проверавају: опште функ-
ционалне компетенције, посебне функционалне 
компетенције, понашајне компетенције и фазе 
у којој се спроводи интервју са Комисијом.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција:
Организација и рад државних органа Репу-
блике Србије (провера ће се вршити писаним 
путем – тест). Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања (у 
којој су обележени и тачни одговори), која је 
објављена на интернет презентацији Основног 
суда у Прибоју. Дигитална писменост (провера 
ће се вршити решавањем задатака практичним 
радом на рачунару). Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе задатака. 
Кандидати ће решавати задатке који ће бити 
слични задацима објављеним на интернет пре-
зентацији Основног суда у Прибоју. Пословна 
комуникација (провера ће се вршити писменом 
симулацијом). Тест ће саставити Комисија мето-
дом случајног избора из базе питања. Кандида-
ти ће решавати тест из постављених задатака 
који ће бити слични задацима објављеним на 
интернет презентацији Основног суда у При-
боју. Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигитална писменост”, 
ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о посе-
довању знања и вештина из наведених области 
на траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције „Диги-
тална писменост”, неопходно је да уз образац 
пријаве (уредно и у потпуности попуњен у делу 
рад на рачунару*), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс-
на комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да при-
хвати доказ који је приложен уместо тестовне 
провере, односно Комисија може одлучити да 
се кандидату ипак изврши провера наведене 
компетенције, ако увидом у достављени доказ 
не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције на нивоу који је неопходан за 
обављање послова на радном месту. Провера 
сваке од општих функционалних компетенција 
не може трајати дуже од једног сата. Кандидати 
који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног 
поступка.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција:
Међу кандидатима врши се провера посебних 
функционалних компетенција и то:

1. За радно место уписничар, референт. 
Посебна функционална компетенција – позна-
вање прописа Закон о државним службеници-
ма и Судски пословник – провера ће се вршити 
писаним путем – тест. Посебна функционална 
компетенција у области рада административни 
послови – Познавање канцеларијског посло-
вања – провера ће се вршити усменим путем – 
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разговор са кандидатом. Посебна функционал-
на компетенција – професионално окружење, 
прописи и акти из надлежности и организације 
органа, знање и вештина у вези са организа-
цијом и координацијом рада судске писарнице 
– провера ће се вршити усменим путем.
Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако 
се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима, Комисија ће удаљити кандидата 
са теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио тест. Време за израду теста је 
60 (шездесет) минута. Материјал за припрему 
кандидата може се наћи на интернет презен-
тацији суда.
Разговор са кандидатом захтева да се у усме-
ном облику да предлог решења одређеног 
задатка које је типично за обављање послова 
радног места. Време за припрему задатка је 30 
(тридесет) минута

2. За радно место архивар:
Посебна функционална компетенција: Позна-
вање прописа (Закон о државним службени-
цима и Судски пословник) – провера ће се 
вршити писаним путем – тест. Посебна функ-
ционална компетенција: Знања и вештине 
потребне за рад на пословном софтверу за 
управљање предметима – провера ће се врши-
ти усменим путем – разговор са кандидатом. 
Посебна функционална компетенција: Позна-
вање прописа којима се уређује поступање са 
архивском грађом – Закон о архивској грађи и 
архивској делатности („Службени гласник РС”, 
број 6/20) и Правилник о обрасцу архивске 
књиге („Службени гласник РС”, број 34/22) – 
провера ће се вршити усменим путем – разго-
вор са кандидатом.
Писани тест се састоји од 15 питања са више 
понуђених одговора. Кандидати одговарају на 
питања заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако 
се кандидат на тесту служи недозвољеним 
средствима, Комисија ће удаљити кандидата 
са теста. У том случају сматра се да кандидат 
није положио тест. Време за израду теста је 60 
(шездесет) минута. Материјал за припрему кан-
дидата може се наћи на интернет презентацији 
суда. Разговор са кандидатом захтева да се у 
усменом облику да предлог решења одређеног 
задатка које је типично за обављање послова 
радног места. Време за припрему задатка је 30 
(тридесет) минута.

3. Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција и то: упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет, вршиће се путем упитника од стра-
не дипломираног психолога.

4. Интервју са Комисијом и вредновање 
кандидата:
Процена мотивације за рад на свим радним 
местима и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са 
Комисијом (усмено).

Врста радног односа и место рада:
За сва радна места радни однос се заснива на 
неодређено време у Основном суду у Прибоју 
ул. Вука Караџића 28 .

Општи услови за рад на свим радним мес-
тима:
– да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; да учесник конкурса 

има прописану стручну спрему и да испуња-
ва услове одређене законом и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места, да учеснику конкурса није раније 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци

Рок за подношења пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
(осам) дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања јавног конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање – публикација „Послови”.

Пријава на конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет пре-
зентацији Основног суда у Прибоју.

Кандидати који конкуришу на радно место 
уписничара подносе пријаву за радно место 
уписничара а кандидати који конкуришу на 
радно место архивара подносе пријаву за рад-
но место архивара. Уредно попуњен, одштам-
пан и потписан Образац пријаве подноси се 
непосредно у Основном суду у Прибоју, улица 
Вука Караџић 28, канцеларија бр. 18 (пријемна 
канцеларија) или путем поште на исту адре-
су са назнаком „Пријава на јавни конкурс за 
попуњавање извршилачког радног места – 
назив радног места”. Приликом предаје прија-
ве на конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем избор-
ном поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што Комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначен за 
доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазу провере посебних 
функционалннх компетенција, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом:
– биографија са наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије; 
оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима. Кан-
дидат без положеног државног стручног испита 
прима се на рад под условом да тај испит поло-
жи до окончања пробног рада; исправе који-
ма се доказује радно искуство у струци (потвр-
де, решења, уговори и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство), потврда да учеснику конкур-
са раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издате од стране државног 
органа у коме је учесник јавног конкурса био 
у радном односу; оригинал уверење издато од 
стране надлежног суда да се против кандидата 
не води кривични поступак, не старије од шест 
месеци, оригинал уверење да учесник конкур-
са није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 (шест) месеци, издато од стране Министар-
ства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци. Државни службе-
ник који се пријављује на конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу 
у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 

(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским 
управама, као поверени посао). Сви докази 
прилажу се на српском језику, односно уколико 
су на страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. Диплома којом се потврђује 
стручна спрема, а која је стечена у иностран-
ству мора бити нострификована.

Рок за подношење доказа:
Кандидати који су успешно прошли фазу прове-
ре посебних функционалних компетенција, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења доставе наведене доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који не доставе доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не 
испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се предају непосредно на 
напред наведену адресу суда или се достављају 
путем поште са назнаком „За јавни конкурс”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Основног суда 
у Прибоју, улица Вука Караџић 28. Кандидати 
ће о датуму и времену бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или e-mail адресе) које 
наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни 
поступак ће започети по истеку рока за подно-
шење пријава. Кандидати који су успешно про-
шли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе) које наве-
ду у својим обрасцима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу:
Бојан Раковић, уписничар, контакт телефон 
033/215 0 123

Напомене:
Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима / уверење о положеном 
правосудном испиту, уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак и уверење 
да кандидат није осуђиван. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама 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 подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 
– Потребно је да кандидат у делу Изјава *, у 
Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених 
евиденција. Кандидати који су у претходне две 
године учествовали на конкурсу (конкурси-
ма) за посао у државним органима и испунили 
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мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција и који се у пријави на конкурс изјас-
не да желе да им се признају бодови које су 
остварили у поступку провере општих функ-
ционалних и /или понашајних компетенција, уз 
пријаву на конкурс прилажу потврду или дру-
ги писани доказ надлежног државаног органа 
о броју остварених бодова за сваку од ових 
компетенција. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве Комисија 
ће одбацити решењем.
– Као државни службеник може да се запосли и 
лице које нема положен државни стручни испит, 
али је дужно да га положи у року од 6 (шест) 
месеци од дана заснивања радног односа. Поло-
жен 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 и траје 6 (шест) 
месеци. Сагласно члану 9. Закона о државним 
службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Јавни конкурс спроводи Комисија име-
нована одлуком председника Основног суда у 
Прибоју. Обавештавају се учесници конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на писа-
ни захтев учесника. Основни суд у Прибоју не 
врши дискриминацију на основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности и етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. Сви изрази и појмови који су 
у овом огласу изражени у граматичком мушком 
роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола. Овај оглас објављује се на оглас-
ној табли и интернет презентацији Основног 
суда у Прибоју, на порталу е-управе, интернет 
презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање. Образац 
пријаве на конкурс за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији 
Основног суда у Прибоју www.pb.os.sud.rs

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8360-091

Послови благајне и контроле 
реализације уговорених обавеза

Услови: средње четворогодишње образовање 
економског смера, положен државни струч-
ни испит, обављен приправнички стаж, као и 
потребне компетенције за обављање послова 
радног места.

ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: пријава, потписана својеручно, са 
биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о одговарајућој 
стручној спреми; оригинал или оверена фото-
копија уверења полицијске управе да лице није 
осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту (лица са положеним право-
судним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту достављају уверење 
о положеном правосудном испиту); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о завршеном 
приправничком стажу (кандидат који нема 
завршен приправнички стаж доставља доказ о 

стеченом радном искуству у струци у трајању 
од 12 месеци – оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци – потвр-
де послодавца, решења и други акти из којих се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); доказ да му раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоу-
праве, због теже повреде дужности из радног 
односа и доказ да је лице у радном односу на 
неодређено време у систему локалне самоупра-
ве, у органима јединице локалне самоуправе, 
јавним службама, јавним предузећима, правним 
лицима основаним од стране тих предузећа, 
привредним друштвима и другим организација-
ма које у систему локалне самоуправе имају 
обавезу пријављивања података о запослени-
ма у Регистар, односно запослене чије се плате, 
односно зараде финансирају из буџета једини-
це локалне самоуправе. Уверење о држављан-
ству и уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности несмеју бити старија од шест 
месеци. Цео текст јавног конкурса може се пре-
узети на интернет презентацији општине Жито-
рађа www.zitoradja.org.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ПРОКУПЉУ
18400 Прокупље, Таткова 2

тел. 027/324-215

Извршилачко радно место судијски 
помоћник, звање саветник

Опис послова: помаже судији у раду и рефе-
рисању, проучава правна питања у вези са 
радом судија у појединим предметима, израђује 
нацрте једноставнијих судских одлука, узима 
на записник изјаве странака, предлоге и дру-
ге поднеске и изјаве странака под надзором и 
упутствима судије, ажурира податке по радња-
ма које обавља у СИПРЕС апликацији, обавља и 
друге послове самостално или под надзором и 
упутствима судије и председника суда. 

Услови: високо образовање из научне области 
правне науке на основним, академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, на 
академским мастер студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудсни испит и потребне компе-
тенције за рад на овом радном месту.

Место рада: седиште Прекршајног суда у Про-
купљу, Таткова 2, а по потреби у Одељењима 
суда у Блацу и Куршумлији.

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: организација и рад државних 
органа Републике Србије (провера ће се врши-
ти писаним путем-тест); дигитална писменост 
провера ће се вршити решавањем задатака 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару); пословна 
комуникација (провера ће се вршити писаним 
путем – тест).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције дигитална писменост, ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенција дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Прокупљу у 
менију „провера компетенција”. Након пријема 
извештаја о резултатима провере општих функ-
циониналних компетенција међу кандидатима 
који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних комептенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Посебне функционалне компетен-
ције које се проверавају у изборном поступку 
су: познавање материјалних и процесних про-
писа релевантних за надлежност суда; позна-
вање прописа релевантних за судску управу; 
познавање потврђених међународних уговора 
и опште прихваћених правила међународног 
права, познавање знања и вештина за израду 
нацрта судских одлука и других аката, посе-
довање знања и вештина за израду нацрта 
правних схватања односно сентенци о заузе-
тим правним ставовима, вештине презента-
ције, вештине управљања поступком и вешти-
не извештавања у предметима (провера ће се 
вршити писаним путем – тест и усменим путем 
– разговор са кандидатом).

3. Након провере општих и посебних 
функционалних компетенција спровешће 
се провера понашајних компетенција: 
управљање информација, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, те савесност, посвеће-
ност и интегритет. Провера понашајних компе-
тенција извршиће се од стране дипломираног 
психолога – службеника Националне службе за 
запошљавање, путем интервјуа и упитника.

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

5. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања.

6. Пријава на јавни конкурс врши се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Прокупљу. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступ-
ку. 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.

7. Остали докази који прилажу кандида-
ти који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са конкурс-
ном комисијом: биографија са наводима о 
досадашњем радном искуству, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе, којим 
се потврђује стручна спрема, оригинал или 
оверена фотокопија о положеном правосуд-
ном испиту, оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци, оригинал 
или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужности 
из радног односа издата од стране државних 
органа у коме је учесник јавног конкурса био 
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у радном односу, оригинал уверења да канди-
дат није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (издато од стране МУП Републике 
Србије не старије од шест месеци), други дока-
зи о стеченим знањима и вештинама. Државни 
службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку прописано је да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена еви-
денција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима. Потребно 
је да кандидат у делу Изјава* у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службених евиденција. За 
све доказе који се прилажу у фотокопији, фото-
копија мора бити оверена код Јавног бележни-
ка (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 упра-
вама 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.

Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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 поступ-
ку, 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 Прекршајног 
суда у Прокупљу.

Датум и место провере компетенција кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидати-
ма чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају усло-
ве предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 05.09.2022. године, о чему ће канди-
дати бити обавештени писаним путем на адре-
се које су навели у својим пријавама. Провера 
општих, посебних функционалних и понашајних 
компетенција и интервју са конкурсном коми-
сијом, обавиће се у седишту Прекршајног суда у 
Прокупљу, ул.Таткова бр. 2. Кандидати који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступ-
ка на контакте (бројеве телефона или емаил 
адресе), које наведу у својим обрасцима прија-
ве. Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

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

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу у периоду од 10-13 часова: судија 
Јадранка Дикић 064/6929-911.

Пријава на конкурс шаље се на горе наведе-
ну адресу са назнаком Јавни конкурс за попуну 
извршилачког радног места судијски помоћник 
у звању саветник или непосредно предајом у 
писарници суда.

Напомене: Овај конкурс се објављује на 
интернет презентацији и огласној табли Пре-
кршајног суда у Прокупљу, на порталу е-уп-
раве и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.Кандидати који су освојили један бод 
у провери одређене компетенције искључују 
се из даље изборног поступка.Кандидати који 
први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од шест месе-
ци. Изборни поступак ће бити спроведен без 
дискриминације по основу расе, боје коже, 
пола, вере, националности, етничког порекла 
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. 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. Државни службеник који 
се пријављује на конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из МКР, подноси 
решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Смедерево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

НАМЕШТЕНИКА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Основно јавно тужилаштво у Смедереву, Смеде-
рево, Омладинска 1.

II Радно место које се попуњава: 

Дактилограф, намештеник IV врсте

Опис послова: Дактилограф врши унос тек-
стова по диктату и са диктафонских трака, 
врши препис текстова и рукописа и израђује све 
врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга 
коригује унете податке, стара се о савременом 
обликовању текста, припрема и штампа заврш-
не материјале и дистрибуира их корисницима 
услуга, стара се о чувању и преносу података, 
доступности материјала, исправности биро-
техничке 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 јавног тужиоца.

Услови: Средња школска спрема III или IV сте-
пен, друштвеног, природног или техничког сме-
ра, положен испит за дактилографа 1-а класе, 
најмање једна година радног искуства у струци.

III Место рада: Смедерево, стално седиште 
Улица омладинска број 1.

IV Трајање радног односа: радни однос са 
заснива на неодређено време.

V Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да има прописану стручну спрему 
и да испуњава услове одређене законом и 
Правилником о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа; да учесник конкруса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

VI Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу: Пријава на конкурс подноси 
се на Обрасцу пријаве за одговарајуће радно 
место. Образац је доступан на интернет стра-
ници Основног јавног тужилаштва у Смедереву 
или у штампаној верзији у Управи тужилаштва 
(Смедерево, Улица омладинска број 1). Обра-
зац пријаве мора бити својеручно потписан. 
Образац пријаве на конкурс садржи: податке о 
конкурсу, личне податке – адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на ручунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима. Пријава на јавни кон-
курс може се поднети путем поште или непо-
средно на адресу: Основно јавно тужилаштво 
у Смедереву, Смедерево, Омладинска 1. При-
ликом пријема пријаве на јавни конкурс прија-
ва добија шифру под којом подносилац прија-
ве учестувује 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.

VII Остали докази који се прилажу уз 
пријаву: оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (не старији од 6 месеци); 
уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци (не старије од 6 месе-
ци); потврда да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном органу); 
оверена фотокопија дипломе којом се потр-
вђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству (потврде, 
решења, уговори и друга акта из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство); доказ о поло-
женом испиту за дактилографа 1-а класе; Обра-
зац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступка („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је између осталог да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибати сама.
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Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак и уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затовара од најмање шест месеци. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

VIII Рок за подношење пријава: 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”.

IX Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе поштом 
Вишем јавном тужилаштву у Смедереву, Омла-
динска број 1, Смедерево, са назнаком „Прија-
ва на јавни конкурс – за намештеничко радно 
место ___ (навести назив радног места за које 
се подноси пријава)”.

X Изборни поступак: Списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на рад-
ном месту и међу којима се спроводи изборни 
поступак, објављује се на интернет презен-
тацији тужилаштва према шифрама њихове 
пријаве. У изборном поступку, оцењиваће се 
испуњеност услова према тексту огласа, усаг-
лашеном са описом радног места у Правилни-
ку о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Основном јавном тужилаштву у 
Смедереву.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Небојша Илић, секретар 
тужилаштва, контакт телефон 026/4622-140 или 
зграда тужилаштва у Смедереву, Улица омла-
динска број 1, канцеларија број 1 на 1. спрату.

Напомене: 
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 отврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене Закључ-
ком комисије. 
Образац пријаве на конкурс се може се наћи на 
сајту Основног јавног тужилаштва у Смедереву 
(sd.os.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Смеде-
реву (sd.os.jt.rs), на порталу е-управе, огласној 
табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”. 

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У СМЕДЕРЕВУ

Смедерево

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Основно јавно тужилаштво у Смедереву, Смеде-
рево, Омладинска 1.

II Радна места која се попуњавају: 

1. Тужилачки помоћник – виши 
тужилачки сарадник, у звању 

самосталног саветника

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду, прати суд-
ску праксу, израђује тужилачке акте, узима на 
записник кривичне пријаве, поднеске и изја-
ве грађана, самостално предузима процес-
не радње, врши под надзором и по упутстви-
ма 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, специјалистич-
ким 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 годи-
не радног искуства у струци након положеног 
правосудног испита и потребне компетенције за 
ово радно место.

2. Тужилачки помоћник – тужилачки 
сарадник, у звању саветника

Опис послова: Помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца у раду у предмети-
ма мање сложености, прати судску праксу, 
израђује нацрте једноставнијих аката, узима 
на записник кривичне пријаве, поднеске и изја-
ве грађана, врши под надзором и по упутстви-
ма јавног тужиоца, односно заменика јавног 
тужиоца послове мање сложености предвиђене 
законом и другим прописима.

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалстичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место.

3. Уписничар, у звању  
референта

Опис послова: Уписничар води уписнике, 
евидентира кретање предмета, обележава 
номенклатурне знаке на попису списа, уводи 
и разводи предмете у уписнику, води регистар 
уписника, сређује и архивира завршене пред-
мете, саставља статистичке прегледе по упис-
ницима и попуњава статистичке упитнике, води 
одговарајуће доставне књиге и књиге експеди-
ције, обавља и друге послове по налогу непо-
средно надређеног.

Услови: Средња школска спрема IV степен, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима кoји учествују у 
изворном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то: 
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста), 
• 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).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује вежећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о познавању рада 
на рачунару, на траженом нивоу и жели да на 
основу њега буде ослобођен тестирања компе-
тенције – 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 фотоко-
пији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
одлучити да ли ће моћи или не може да прихвати 
доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Смедереву (sd.os.jt.rs).

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то: 

За радно место под редним бројем 1 – тужилач-
ки помоћник – виши тужилачки сарадник: 
• Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву (про-
вера ће се вршити писаним путем – тестом или 
усменим путем – разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник – поседовање 
знања и вештина за израду нацрта тужилачких 
аката (провера ће се вршити писаним путем – 
тестом и усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
• Посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник – вештине упра-
вљања преткривичним поступком (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом и усменим 
путем – разговором са кадидатом).

За радно место под редним бројем 2 – 
тужилачки помоћник – тужилачки сарад-
ник: 
• Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву (про-
вера ће се вршити писаним путем – тестом или 
усменим путем – разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник – поседовање 
знања и вештина за израду нацрта тужилачких 
аката (провера ће се вршити писаним путем – 
тестом и усменим путем – разговором са кан-
дидатом).

Посао се не чека, посао се тражи
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• Посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник – вештине упра-
вљања преткривичним поступком (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом и усменим 
путем – разговором са кадидатом).

За радно место под редним бројем 3 – 
уписничар: 
• Посебна функционална компетенција у 
области рада писарница у јавном тужилаштву 
– познавање прописа релевантних за надлеж-
ности и организацију јавног тужилаштва (про-
вера ће се вршити писаним путем – тестом или 
усменим путем – разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција у 
области рада писарница у јавном тужилаштву – 
поседовање знања и вештина потребних за рад 
на пословном софтверу – САПО (провера ће се 
вршити писаним путем – тестом или усменим 
путем – разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно 
место уписничар – познавање релевантних про-
писа из делокруга органа Правилника о упра-
ви у јавном тужилаштву и Закона о државним 
службеницима (провера ће се вршити писаним 
путем – тестом или усменим путем – разговор 
са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су: управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
разултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
и њихову проверу вршиће дипломирани психо-
лог на основу интервјуа базираног на компетен-
цијама и упитника.

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

Све наведене компетенције комисија ће про-
верити у року од 15 дана рачунајући од дана 
истека рока за пријаву на оглас по предмет-
ном конкурсу. База питања за проверу општих 
функционалних компетенција биће објављена 
на интернет станици тужилаштва (sd.os.jt.rs).

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

IV Место рада: Смедерево, стално седиште 
Улица омладинска број 1.

V Трајање радног односа: радни однос са 
заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да има прописану стручну спрему и 
да испуњава услове одређене законом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкруса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (ч. 45. 
став 1 Закона о дружавним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и докази 
који се прилажу: 
– Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве за одговарајуће радно место. Образац 
је доступан на интернет страници Основног 
јавног тужилаштва у Смедереву или у штампа-
ној верзији у Управи тужилаштва (Смедерево, 
Улица Омладинска број 1); 
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан; 
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке – адресу становања, 

телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на ручунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима; 
– Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Основ-
но јавно тужилаштво у Смедереву, Смедерево, 
Улица Омладинска број 1; 
– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учестувује на јавном конкурсу. Под-
носилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
које испуњавају услове предвиђене огласом 
о јавном конкурсу, на основу података наве-
дених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакте (мејл 
адресе или бројеве телефона) које су навели. 
Провера свих компентенција ће се вршити у 
просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Смедереву, Улица омладинска број 1. 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 теле-
фона и или мејл адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом: оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старији од 6 месеци); уве-
рење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); 
потврда да кандидату раније није престајао 
радни однос у дружавном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном органу); 
оверена фотокопија дипломе којом се потр-
вђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство); уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима. Кандидати без положеног 
дружавног испита за рад у државним органи-
ма примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада; сертификат 
или други доказ о познавању рада на рачуна-
ру (уколико поседује исти); Образац 1 – Изјава 
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам 
доставити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учи-
ти уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је између осталог да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибати сама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција је: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном државном иститу, уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак и уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затовара од најмање шест месеци. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе извор-
ног постука пре интервјуа са комисијом позваће 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 нараспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао).

X Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основном 
јавном тужилаштву у Смедереву, Улица омла-
динска број 1, Смедерево, са назнаком „Пријава 
на јавни конкурс – за извршилачко радно место 
____ (навести назив радног места за које се 
подноси пријава)”.

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

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компентенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
танција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

XIII Лице задужено за давање обаве- 
штења о јавном конкурсу: Небојша Илић, 
секретар тужилаштва, контакт телефон 
026/4622-140 или зграда тужилаштва у Сме-
дереву, Улица омладинска број 1, канцеларија 
број 1 на 1. спрату.

Напомене: 
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. 
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Диплома којом се отврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене Закључ-
ком комисије. 
Свака фаза изборног поступка у селекцији кан-
дидата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Смедереву (sd.os.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Смеде-
реву (sd.os.jt.rs), на порталу е-управе, огласној 
табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”. 

ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Велика Плана

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Основно јавно тужилаштво у Великој Плани, 
Велика Плана, Момира Гајића 7.

II Радна места која се попуњавају:

1. Тужилачки помоћник – тужилачки 
сарадник, у звању саветника

1 извршилац

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и 
заменику јавног тужиоца, израђује нацрте 
аката, прима на записник пријаве, поднеске и 
изјаве грађана и самостално или под надзором 
врши послове предвиђене законом и другим 
прописима.

Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, 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 за ово 
радно место.

2. Записничар у звању референта
2 извршиоца

Опис посла: По годишњем распореду посло-
ва обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад тужиоцу код кога је 
распоређен, пише записнике, води унос тексто-
ва по диктату и са диктафонских трака, врши 
препис текстова и рукописа и израђује све 
врсте табела, у сарадњи са корисницима услуга 
коригује унете податке, стара се о савременом 
обликовању текста, припрема и штампа заврш-
не материјале и дистрибуира их корисницима 
услуга, стара се о чувању и преносу података, 
доступности материјала, исправности биро-
техничке опреме и рационалном коришћењу 

канцеларијског и другог потрошног материјала, 
води уписник за евиденцију штапманих ствари 
и публикација, води евиденцију о свом раду, 
ради и друге послове по налогу јавног тужиоца.

Услови: III или IV степен средње школске 
спреме друштвеног, природног или техничког 
смера, најмање једна година радног искуства у 
струци, пложен испит за дактилографа 1-а кла-
се, положен државни стручни испит и потребне 
компетенције за ово радно место.

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

1. Провера општих функционалних ком-
петенција: Свим кандидатима кoји учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста), 
• 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).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост”, ако 
кандидат поседује вежећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције – дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу „Рад на рачунару“), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа одлучити да ли моћи или не може да 
прихвати доказ који је приложен уместо тес-
товне провере.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Великој Плани (vp.os.jt.rs). 

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1) – 
тужилачки помоћник:
• Посебна функционална компетенција у 
области рада управа у јавном тужилаштву (про-
вера ће се вршити писаним путем – тестом или 
усменим путем – разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник – поседовање 
знања и вештина за израду нацрта тужилачких 
аката (провера ће се вршити писаним путем – 
тестом или усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
• Посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник – вештине упра-
вљања преткривичним поступком (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом или усменим 
путем – разговором са кадидатом).

За радно место под редним бројем 2) – 
записничар:
• Посебна функционална компетенција – позна-
вање подзаконских аката, интерних процедура 

и других аката органа битних за обављање 
послова радног места записничар (провера ће 
се вршити усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно 
место записничар – административни послови 
(провера ће се вршити писменим путем).
• Посебна функционална компетенција за рад-
но место записничар – познавање релевантних 
прописа из делокруга органа: Правилника о 
управи у јавном тужилаштву и Закона о држав-
ним службеницима (провера ће се вршити писа-
ним путем – тестом или усменим путем – разго-
вор са кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: 
Понашајне компетенције су: управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и остваривање 
разултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, 
и њихову проверу вршиће дипломирани психо-
лог на основу интервјуа базираног на компетен-
цијама и упитника.

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

Све наведене компетенције комисија ће прове-
рити у року од 30 (тридесет) дана рачунајући 
од дана истека рока за пријаву на оглас по пре-
дметном конкурсу. База питања биће објављена 
на интернет станици тужилаштва (vp.os.jt.rs).

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

IV Место рада: Велика Плана, стално седи- 
ште, Улица Момира Гајића број 7.

V Трајање радног односа: радни однос са 
заснива на неодређено време.

VI Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да има прописану стручну спрему и 
да испуњава услове одређене законом и Пра-
вилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкруса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
став 1 Закона о дружавним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу:
– Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 
пријаве за одговарајуће радно место. Обра-
зац је доступан на интернет страници Осно-
вног јавног тужилаштва у Великој Плани или у 
штампаној верзији у Управи тужилаштва (Вели-
ка Плана, Момира Гајића 7);
– Образац пријаве мора бити својеручно пот-
писан;
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке – адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, 
стручне и друге испите подносиоца пријаве који 
су услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на ручунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно искуство, 
посебне услове, добровољно дату изјаву о при-
падности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима 
у државним органима;
– Пријава на јавни конкурс може се поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Основ-
но јавно тужилаштво у Великој Плани, Велика 
Плана, Момира Гајића 7;
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– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац 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.

VIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
које испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакте (адресе или 
бројеве телефона) које су навели.

Провера свих компентенција ће се вршити у 
просторијама Основног јавног тужилаштва у 
Великој Плани, Момира Гајића 7. 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 теле-
фона и или e-mail адресе), које наведу у својим 
обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само кан-
дидати који су успешно прошли фазе 
изборног поступка пре интервјуа са коми-
сијом:
– оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
– уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (не старији од 6 месеци);
– уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци);
– потврда да кандидату раније није престајао 
радни однос у дружавном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (само они 
кандидати који су радили у државном органу);
– оверена фотокопија дипломе којом се потр-
вђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
– уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима. Кандида-
ти без положеног дружавног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под усло-
вом да тај испит положе до окончања пробног 
рада;
– сертификат или други доказ о познавању 
рада на рачунару (уколико поседује исти);
– Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција 
или ће то орган учити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016) прописано је између осталог да 
у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибати сама.

Документ о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење о положеном државном иститу, уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак и уверење да кандидат није осуђиван 
на казну затовара од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка.

Кандидати који су успешно прошли фазе извор-
ног постука пре интервјуа са комисијом позваће 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Кан-
дидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказане испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 нараспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао).

X Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у перио-
дичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на 
јавни конкурс: Пријаве се подносе Основном 
јавном тужилаштву у Великој Плани, Момира 
Гајића 7, Велика Плана, са назнаком „Прија-
ва на јавни конкурс – за извршилачко радно 
место” (навести назив радног места за које се 
подноси пријава).

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

Кандидате који успешно заврше писмену про-
веру општих функционалних компентенција 
конкурсна комисија ће обавестити о времену и 
месту провере посебних функционалних компе-
танција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити 
интервју са кандидатима.

XIII Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Стана Вићен-
тијевић, административно-технички секретар у 
Основном јавном тужилаштву у Великој Плани, 
контакт телефон 026/514-050 или зграда тужи-
лаштва у Великој Плани, ул. Момира Гајића 
бр.7, канцеларија број 36 на 2. спрату.

Напомене:
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 отврђује стручна спрема, 
а која је стечена у иностранству мора бити 
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене Закључ-
ком комисије. 
Свака фаза изборног поступка у селекцији кан-
дидата биће елиминациона.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Великој Плани (vp.os.jt.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да 
ће се документација враћати искључиво на 
писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Великој 
Плани (vp.os.jt.rs), на порталу е-управе, оглас-
ној табли, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање – „Послови”.

Трговина и услуге

„ЛА ФАНТАНА” ДОО
Раковица

Београд, Патријарха Димитрија 12г
тел. 063/1048-817

e-mail: ana.travica@lafantana.rs

Магационер – руковалац 
виљушкаром

Опис посла: Утовар и истовар робе електрич-
ним виљушкаром. Брига о стању робе у мага-
цину. 

УСЛОВИ: Потребно је да лице има заврше-
ну обуку за руковање виљушкаром и возачку 
дозволу Б категорије. Слање пријеве за посао 
имејлом. Јављање кандидата на контакт теле-
фон 063/1048-817 радним данима од 9-17 часо-
ва. Достављање радних биографија на увид на 
e-mail: posao@lafantana.rs

ETERNA VITA GROUP DOO
Врчин, Булевар револуције 22в

тел. 064/1001-740

Сарадник продаје на терену
на одређено време, за рад у Краљеву

5 извршилаца

Опис посла: Представљање и продаја произ-
вода на терену, уз комплетну подршку фирме 
(руководилаца продаје, позивног центра, про-
мотера – букерица на терену администрације, 
службе наплате…). Рад са физичким лицима. 

Уколико сте поуздани и посвећени, вредни и 
упорни, одлучни ка успеху у продаји, поседу-
јете возачку дозволу Б категорије и активан 
сте возач – очекујемо вас. За вас смо припре-
мили: најквалитетнију школу директне про-
даје; системско праћење менаџера до врхун-
ских резултата, усмереност ка дугогодишњој 
сарадњи, стабилну и прогресивну зараду, јуби-
ларне награде, нерадне викенде. Постаните део 
нашег успешног тима.

PREVENT TEAM SECURITY DOO
11000 Београд, Пожаревачка 34

тел. 062/778-063

Радник обезбеђења – заштитар  
лица и имовине
16 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; лицен-
ца за вршење основних послова службеника 
обезбеђења без оружја. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве на број телефона 062/778-063. 
Рок за пријављивање 31.08.2022. год.
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Трговина и услуге

АДЛ ДОО
11060 Београд, Булевар Деспота Стефана 68 ц

тел. 011/6557-503

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Минимум IV степен стручне спреме; 
одлично познавање италијанског и енглеског 
језика; познавање рада на рачунару. Заинте-
ресовани кандидати да се јаве на наведени 
број телефона или да пошаљу ЦВ на e-mail: 
beograd@accademiadellusso.com. Рок за оглаша-
вање је 30 дана од дана објављивање огласа.

КОНСТРУКТЕЛ ДОО
Београд, Данице Којић 25

тел. 060/3359-250
e-mejl: office@hrps.rs

Инсталатер
за рад на терену

6 извршилаца

УСЛОВИ: потребне квалификације, руковање 
са алатима (шрафилица, типлерица, брусили-
ца...), возачка дозвола б категорије, уверење 
МУП да нисте осуђивани и није покренут кри-
вични поступак, не старије од 3 месеца. Про-
фил кандидата: тимски дух, прецизност у раду, 
одговорност и савесност

ОСТАЛО: омогућавамо вам: позитивну атмос-
феру и отворену комуникацију, увођење у 
посао кроз плаћену обуку, могућност профе-
сионалног усавршавања, кроз континуиране 
инвестиције у едукацију, посвећене менаџере 
који прате ваш каријерни пут и напредовање, 
смештај за људе који живе ван београда (у ста-
новима, где живе 2-3 особе), зараду до 70.000, 
00 РСД, интерно окружење које промовише и 
подржава правичност и пуно поштовање сваког 
појединца.

ОБИ ДОО БЕОГРАД
34000 Крагујевац, Шумадијске дивизије 1а

e-mail: office@obikg.rs

Баштован

Опис посла: oдржавање травњака, спољног и 
унутрашњег цвећа.

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и 
на занимање; радно искуство није неопходно, 
али је пожељно, предност имају лица која су 
се већ бавила овим послом; обавезна возачка 
дозвола Б категорије. Заинтересовани канди-
дати своју радну биографију треба да доставе 
на e-mail: office@obikg.rs или могу да је доставе 
лично послодавцу, адреса у Крагујевцу, Шума-
дијске дивизије 1А, најкасније до 15.08.2022. 
године.

MIXMART DOO
11000 Београд, Варешка 4

тел. 060/7070-847

Продавац
на одређено време

6 извршилаца

Рад у продаји и на каси. Ради се у сменама.

ETERNA VITA GROUP
11224 Врчин, Булевар Револуције 22 в

Комерцијалиста на терену
за рад у Краљеву

5 извршилаца

Опис посла: Представљање и продаја произ-
вода на терену уз комплетну подршку фирме 
(руководилаца продаје, позивног центра, про-
мотера – букерица на терену, администрације, 
службе наплате...). Рад са физичким лицима. 

УСЛОВИ: Кандидати морају да поседују возач-
ку дозволу Б категије. Пријаве слати на e-mail: 
hr@emperoline.com. За додатне информације 
обратити се Тамари Филиповић на телефон 
064/1001-740. Рок за пријављивање на конкурс 
је 30 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”.

ТУРБО СЕРВИС ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Милоша Обреновића бб.

тел. 031/562-333
e-mail: finansije@turboservis.rs

Портир
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме без обзира 
на занимање, возачка дозвола Б категорије.

ПР „ПЕКАР СТАРЧЕВИЋ 2”
31210 Пожега, Зелена пијаца бб.

тел. 066/451-123
e-mail: office@pekarstarcevic.rs

Трговац
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: од I-IV нивоа квалификације, без 
обзира на занимање; пожељно радно искуство 
и познавање рада на рачунару. Рад је у смена-
ма, обезбеђена исхрана.

ХТТ АД „ПАЛИСАД” ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Златибор бб.

тел. 064/8459-031
e-mail: dino.kozica@palisad.rs

Сервирка
у пансионском ресторану 

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање. Рад у смена-
ма, обезбеђен смештај, исхрана и превоз.

ФОТОГРАФСКО ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ФОТО ПЕРА” 

26000 Панчево 
Милоша Обреновића 12, лок. 28 БИГ

тел. 063/353-039
e-mail: fotopera013@gmail.com

Фотографски оператер – трговац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Образовање: IV степен стручне спре-
ме; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик – 
почетни ниво. Слање пријава за посао имејлом; 
јављање кандидата на телефон 063/353-039; 
достављање радних биографија на увид. Лице 
за контакт: Василчин Петар.

„УНИПРОМЕТ” ДОО
32000 Чачак, Булевар Ослободилаца 92а

тел. 062/8056-365

Радник на монтажи ограде
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: послодавац има потребу за анга-
жовањем 10 радника на монтажи ограде на 

одређено време. Потребно је да кандидати 
имају завршену основну школу. Радно искуство 
није обавезно на наведеним пословима. Посло-
давац обезбеђује беспатну исхрану и смештај 
за раднике који ће због природе посла обавља-
ти послове на територији читаве Србије. Рок 
за реализацију конкурса је 15 дана од дана 
објављивања. Кандидати конкуришу јављањем 
на контакт тел. 062/8056-365. Особа за контакт 
Драгана Бојовић. Сви изрази, појмови, имени-
це, придеви и глаголи 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).

РАДЊА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 
ЗАБАВНО РЕКРЕАТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ
„ВИТЕЗ И ПРИНЦЕЗА”

18000 Ниш, Студеничка 44

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, струковни 
васпитач.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра-васпитач. 

ОСТАЛО: кандидати пријаве шаљу на e-mail 
адресу: katarinanestorovic13@gmail.com

„SBB SERBIA BROADBAND” DOO

Техничар за одржавање  
кабловске мреже

на одређено време, место рада Београд
5 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; рад-
но искуство небитно. Теренски рад, у смена-
ма, радно место са повећаним ризиком, рад 
ван просторија послодавца, обезбеђен превоз. 
Трајање конкурса: 26.08.2022. године. Начин 
конкурисања: кандидати треба да доставе рад-
не биографије на e-mail: katarina.stojakovic@sbb.
co.rs или да се јаве на телефон: 060/8126-173.

„ONE WELLNESS”
18000 Ниш, 21. мај 1

Фитнес инструктор – тренер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме; 
енглески језик, почетни ниво; познавање рада 
на рачунару.

Физиотерапеут – масер
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме; енглески 
језик, почетни ниво; познавање рада на рачу-
нару. 

ОСТАЛО: кандидати пријаве шаљу на e-mail 
адресу: info@onewellnessnis.rs

„ДДОР НОВИ САД” АДО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Продавац осигурања
на одређено време, за рад у Нишу

5 извршилаца
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; пожељно радно искуство на про-
даји осигурања; познавање рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу пре-
ко сајта компаније: https: //www.ddor.rs/o-nama/
posao-i-karijera/

ПР „МОДЕРНА ПЛУС”
18000 Ниш, Шабачка 4

Помоћни радник у производњи 
намештаја

2 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; спретност у руковању 
ручним алатима. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на мејл адресу: office@moderna.
rs или се јављају на контакт телефон: 018/306-
301.

САВА АГЕНЦИЈА ДОО ЗА 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ

25000 Сомбор, Двадесетпрвог октобра 1а
тел. 062/472-070

e-mail: savaagencija@gmail.com

Књиговодствени послови  
за буџетске кориснике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме – дипло-
мирани/мастер економиста; основна инфор-
матичка обука; енглески језик – средњи ниво; 
достављање радне биографије на увид. Рок за 
пријаву је до попуне.

САМОСТАЛНА РАДЊА 
„МИЛАН-ПЛАСТ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина бб.
Пијаца блок 44, киоск 112

тел. 063/246-574

Продавац у малопродаји
2 извршиоца

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

„ХИДРОКОНТРОЛ” ДОО
18254 Доње Међурово, Моше Пијаде 7

Заваривач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка доз-
вола Б категорије; радно искуство: 12 месеци.

Бравар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка 
дозвола Б категорије; радно искуство: 12 месе-
ци. Заинтересовани кандидати се јављају на 
контакт телефон: 063/1057-203.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 
ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД

21101 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

Лекар цензор
на одређено време 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: Лице са завршеним VII-1 степеном 
стручне спреме – доктор медицине; доктор сто-
матологије; основна информатичка обука. Опис 
посла: Лекар цензор за добровољно здравстве-
но осигурање – примање позива и проверавање 
статуса осигураника.

Агент за добровољно  
здравствено осигурање

на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: Лица са завршеним од IV-VII степе-
на стручне спреме медицинске струке; основ-
на информатичка обука. Опис посла: Пружање 
генералних информација садашњим и потен-
цијалним корисницима.

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Кандидати 
се могу пријавити на званичном сајту ДДОР-а: 
www.ddor.rs – Посао и каријера – Лекар цензор 
за добровољно здравствено осигурање (Нови 
Сад/Београд) – Пријави се. Рок за пријаву 
28.09.2022. године.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педија-
тар, стручни испит, положен специјалистички 
испит, најмање 3 године и 6 месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста гине-
кологије и акушерства, стручни испит, положен 
специјалистички испит, лиценца, едукација 
(курс) из цитологије, колпоскопије и школом 
ултразвука, најмање 3 године и 6 месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. Проб-
ни рад 6 месеци.

Возач возила Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола 
Б категорије. Пробни рад 6 месеци.

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документима 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са (неоверене фотокопије дипломе и уверења 
о положеном стручном испиту) предају се пре-
ко писарнице Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 
огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа кан-
дидата неће бити враћена. Дом здравља Нови 
Београд задржава право да не изабере ни јед-
ног од пријављених кандидата.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„Др БУДИСАВ БАБИЋ”

26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
тел. 013/851-241

e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицин-
ски факултет; на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; завршене спе-
цијалистичке студије. Уз пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
приложити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факулету, оверену фотокопију уве-
рења о завршеном стручном испиту по заврше-
ном факултету, оверену фотокопију уверења 
о завршеним специјалистичким студијама из 
интерне медицине, лиценцу, уверење да кан-
дидат није кажњаван – из СУП-а, уверење да 
се протв кандидата не води кривични поступак 
– из суда, доказ да је кандидат држављанин 
Републике Србије, лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Јавни огласи” и навести 
радно место за које се конкурише. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматра-
ти. Поднета документа неће се враћати. Кон-
такт особа: дипл. правник Гизика Недељковић, 
013/851-241.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Виши радиолошки техничар  
у дијагностици

на одређено време до три месеца,  
за потребе Одсека за општу радиологију

УСЛОВИ: виша / висока струковна школа здрав-
ствене струке – струковни медицински радио-
лог; најмање 6 месеци радног искуства у наве-
деном звању; положен стручни испит; лиценца. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеном образовању; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, 
тј. потврде о волотирању, потврде о обављеном 
раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном 
на раду и оценама рада кандидата – уколико их 
кандидат поседује.

Лабораторијски техничар  
у дијагностици

на одређено време до три месеца,  
за потребе Хематолошке лабораторије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на пословима лабораторијског техничара. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтер-
ски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра – техничар  
у операционој сали

на одређено време по основу замене, 
до повратка радника са боловања, 

Одељење анестезиологије  
са реаниматологијом



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 998-999 | 03.08.2022.34

Медицина

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на пословима медицинске сестре – техни-
чара. Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фото-
копију радне књижице или другог доказа о рад-
ном искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове 
из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему претходно искуство 
о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни 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 разма-
трање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра – техничар  
на интезивној нези

пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: кандидати обавезни да доставе уз 
пријаву: оверени препис или фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи 
општег смера (са просечном оценом), 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 књижи-
це или потврда послодавца), фотокопију личне 
карте или очитана лична карта (уколико лич-
на карта поседује чип), биографију, са адресом 
и контакт телефоном. Пожељно је претходно 
радно искуство у стационарним здравственим 
установама на истим или сличним пословима. 
Наведена документа не смеју бити старија од 
шест месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима из овог огласа, као и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/563-517

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време најдуже до 24 

месеца, због повећаног обима посла, 
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслог становништва, Одсек 
превентивне здравствене заштите

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Додатна знања / испити / рад-
но искуство: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслог становништва, Одсек 

превентивне здравствене заштите

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре – техничара.

Спремач / спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
најдуже до 24 месеца због повећаног 

обима посла, за рад у Служби за 
обављање заједничких послова, Одсек 

техничких и других послова
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време најдуже до 24 

месеца, због повећаног обима посла, са 
скраћеним радним временом, за рад у 
Служби за стоматолошку здравствену 
заштиту, Одсек опште стоматологије

УСЛОВИ: средње образовање. Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању стоматолошка сестра – техничар.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених / венчаних, уверење о 
држављанству, диплому или уверења о завр-
шеном медицинском факултету или заврше-
ној средњој медицинској школи или завршеној 
средњој школи за стоматолошку сестру или 
завршеној основној школи (у зависности за 
које радно место се подноси пријава на кон-
курс), уверење о положеном стручном испиту 
(за докторе медицине, медицинску сестру – 
техничара, стоматолошког техничара), лицен-
цу односно одобрење за самосталан рад у стру-
ци (за доктора медицине, медицинску сестру 
– техничара, стоматолошку техничара), доказ 
да кандидат има најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине, доказ да 
кандидат има најмање шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре/ технича-
ра, доказ да кандидат има најмање шест месе-
ци радног искуства у звању стоматолошког тех-
ничара. 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. Опис посло-
ва дат је у Правилнику о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова у Дому здравља 
Параћин. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу Дома здравља 
Параћин или послати на адресу: Дом здравља 
Параћин, 35250 Параћин, Мајора Марка 10, са 
назнаком „Пријава за конкурс за радно место 
_____ (навести радно место за које се конку-
рише)”. Докази о испуњености услова за засни-
вање радног односа за радна места на којима 
се радни однос заснива на одређено време 
подносе се у неовереним копијама. Докази о 
испуњености услова за заснивање радног одно-
са за радно место за које се радни однос засни-
ва на неодређено време подносе се у оригиналу 
или копијама овереним код јавног бележника 
/ нотара. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” код Националне службе за запошљавање 
и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Кандидати могу бити позвани на разго-

вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон 035/563-517.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
„PHARMA PLUS”

Крагујевац
e-mail: pharmapluskg@gmail.com

Магистар фармације
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII ССС, магистар фармације; радно 
искуство није неопходно; основни ниво знања 
рада на рачунару; енглески језик – почетни 
ниво. Заинтересовани кандидати треба да про-
следе свој ЦВ на e-mail адресу: pharmapluskg@
gmail.com, најкасније до 14.08.2022. год.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 01.06.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радно место 
доктор медицине – лекар опште медицине, на 
одређено време до повратка запосленог са 
дужег одсуства, за једног извршиоца. 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 22.06.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, поништава се у целости за 
струковног медицинског радиолога, на одређе-
но време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, за потребе Центра за радијациону 
онкологију, 1 извршилац.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац. Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 22.06.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радно место 
медицинска сестра – техничар, за потребе Цен-
тра за грудну хирургију, на одређено време 
због повећаног обима посла, 1 извршилац.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Возач санитетског возила
у болничким установама, на одређено 

време до 5 месеци, због повећаног 
обима посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
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у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. 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 венча-
них (ако је кандидат променио презиме); крат-
ка биографија са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да доста-
ви: лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној 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 упра-
ве или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене 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 кли-
нички 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 резулта-
ти конкурса биће објављени на огласној таб-
ли зграде Управе Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној ковер-
ти, преко писарнице Универзитетског клинич-
ког 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 под-
носи пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Доктор медицине
у Служби хитне медицинске помоћи са 
санитетским транспортом, на одређено 

време због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање, на инте-
грисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, положен стручни испит, 
поседовање лиценце или решења о упису у 
комору, пожељно радно искуство на послови-
ма доктора медицине. Као доказ о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком радном и личном биогра-
фијом (радно искуство), контакт телефон., ове-
рену фотокопију дипломе, лиценца или решење 
о упису у ЛКС, очитану личну карту, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности 
у сврху избора за пријем у радни однос. ови 
подаци се не могу користити у друге сврхе, њих 
обрађује кадровска служба дома здравља. При-

ликом заснивања радног односа, кандидати су 
дужни да доставе: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове који се 
заснивају не старије од 6 месеци. уверење суда 
да се против кандидата не води судски посту-
пак, не старије од 6 месеци. уверење МУП-а 
да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи, не старије од 6 месеци. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
на конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са наз-
наком „За јавни оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Контакт 
телефон: 020/311-765. Oпис послова: према 
правилнику о организацији и систематизацији 
радних места у Дому здравља Нови Пазар бр. 
298/2021.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб.

Спремачица
на одређено време, због повећаног 

обима посла, у Одељењу за техничке  
и сличне послове 

Опис послова: рад на пословима одржавања 
чистоће у радним и другим просторијама, 
придржавње датих упутстава за рад од стра-
не непосредног руководиоца, одржавање чис-
тоће прозора, столарије, канцеларијског мате-
ријала и инвентара, снитарија, тепиха, завеса 
и друго, по потреби обављање и свих других 
послова који спадају у делокруг радног места, 
рад на одржавању чистоће тротоара и делова 
дворишта, обављање других послова на одржа-
вању чистоће као и оних по упутству и захтеву 
надлежног руководиоца, контролисање инста-
лације водовода и струјепре напуштања згра-
де, затварање прозора и врата, обављање свих 
других послова своје струке по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на 
оглас са кратком биографијом, бројем телефо-
на и адресом, као доказ о испуњености услова 
потребно је доставити и: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; фотокопију 
личне карте (очитане податке са личне карте); 
фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико је диплома издата на девојачко 
презиме). Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
горе наведени документ у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору. Кандидати-
ма који не буду изабрани не враћа се подне-
та документација. Пријава на оглас за радно 
место представља пристанак на обраду пода-
така о личности. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће, 
Стишка бб., поштански фах 70, 12311 Мало 
Црниће, са назнаком „Пријава на оглас”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, неће бити узе-
те у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БУЈАНОВАЦ”

17520 Бујановац, Бујановачка бања бб.
тел. 017/7651-292

1. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима  
и у амбуланти, на одређено време  

од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит и лиценца за рад уколи-
ко је кандидат поседује.

2. Помоћни радник на нези 
болесника – III у терапијском блоку

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

3. Домар мајстор одржавања
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема машинског 
смера.

4. Помоћни радник на одржавању 
јавних и зелених површина
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз молбу кандидати су обавезни да 
доставе: ЦВ – кратку биографију са назначеном 
адресом становања и контакт телефон; извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); 
оверену фотокопију дипломе, за радна места 
под бројем 1 и 3; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију лиценце издате од надлежног органа или 
решење о упису у комору (уколико је поседу-
је) за радно место под бројем 1; сведочанство 
о завршеној основној школи за радна места 
под бројем 2, и 4. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком „за оглас” на адресу: Специјална болница 
за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања, 
17520 Бујановац. Кандидати ће бити обавеште-
ни о избору у року који неће бити дужи од 30 
дана. Овај оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавање и на wеб сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Опис посла: за наведена занимања је садржан 
у каталогу радних места, са којим ће кандидати 
бити упознати у виду додатних информација и 
приликом заснивања радног односа.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 

СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел./факс 017/815-300, 815-182

Оглас објављен 06.07.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 994-995), поништава се у 
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-129

Доктор медицине
Одељење опште медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца. 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Медицина

Медицинска сестара техничар
Одељење опште медицине

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца за рад.

Виши струковни физиотерапеут
Физијатријска амбуланта

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит, лиценца за рад.

ОСТАЛО: документа: оверену фотокопију 
дипломе, лиценцу, фотокопију / ишчитану 
личну карту, уверење о држављанству, крат-
ку биографију са обавезним контакт подаци-
ма (e-mail и/или број мобилног телефона). 
Пријаву и потребну документацију доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. 
У случају већег броја пријављених кандида-
та, може бити обављен разговор са кандида-
тима из ужег избора, ради добијање додатних 
информација које могу бити битне за доношење 
одлуке о пријему, евентуални позив на разго-
вор биће упућен посредством достављених кон-
такт података. Одлука о избору биће објављена 
на огласној табли ДЗ Тутин од када тече рок 
за правно поступање по истој. Кандидати неће 
бити лично обавештавани, а послата документа 
неће бити враћана. Изабрани кандидат обаве-
зан је да у року од 5 дана, од дана када је оба-
вештен о избору, достави оригинална докумен-
та или оверене копије, ради заснивања радног 
односа. Опис послова утврђен Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова Дома здравља Тутин.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности – 

специјалиста неуропсихијатар или 
специјалиста психијатар

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неу-
ропсихијатар или специјалиста психијатар, 
стручни испит, положен специјалистички испит, 
најмање 3 године и 6 месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар  
у амбуланти

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
педијатријског смера, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства у звању медицинске сестре – 
техничара.

ОСТАЛО: пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и документима 
којима се доказује испуњеност услова конкур-
са (неоверене фотокопије дипломе и уверења 
о положеном стручном испиту) предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) 
на наведеној адреси са назнаком за које радно 
место се се подноси пријава. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на 

огласној табли Дома здравља поред писарнице, 
а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем. Послата документа канди-
дата неће бити враћена. Дом здравља „Нови 
Београд” задржава право да не изабере ни јед-
ног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд 

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла, смер за лабораторијске техничаре, уве-
рење о положеном стручном испиту, лицен-
ца, најмање 6 месеци радног искуства у звању 
лабораторијског техничара. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и 
документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса (неоверене фотокопије дипло-
ме и уверења о положеном стручном испиту) 
предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назна-
ком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем. Послата 
документа кандидата неће бити враћена. Дом 
здравља „Нови Београд” задржава право да не 
изабере ни једног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

ЛАЗАРЕВАЦ
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

тел. 011/8123-141

Доктор медицине
на одређено време, ради замене 
запослене, до њеног повратка са 

трудничког боловања и породиљског 
одсуства, Служба здравствене заштите 

одраслих грађана и Служба здравствене 
станице Рудовци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет; положен стручни 
испит за звање доктора медицине; поседо-
вање важеће лиценце за рад, односно решење 
о упису у именик Лекарске коморе. Кандидати 
уз писмену пријаву достављају: оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту за звање доктора медицине, оверену 
копију важеће лиценце за рад, односно решење 
о упису у именик Лекарске коморе, биографију, 
копију личне карте (читач електронске личне 
карте), извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних уколико је дошло 
до промене презимена, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске стани-
це), не старије од шест месеци од дана распи-
сивања огласа, доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење надлеж-
ног суда), не старије од шест месеци од дана 
расписивања огласа, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месеци 
од дана расписивања огласа. Пријаве с потреб-
ном документацијом доставити лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком 

„За оглас”. Непотпуне и неблаговремне пријаве 
неће се разматрати. По завршетку огласа пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Доктор медицине – изабрани лекар 
за одрасле

на одређено време најдуже до  
24 месеца, за рад 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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији посло-
ва у Дому здравља Љубовија са стационаром 
(бр. 169/2018, 448/2018, 114/19, 703/2020 и 
930/2021): стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Додатна знања / испити / радно искуство: 
положен стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Заинтересовани 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; ове-
рена фотокопија лиценце издата од надлежне 
коморе/ оверена фотокопија решење о упису у 
именик коморе; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); фотокопија личне 
карте или извод очитане личне карте; кратка 
лична и радна биографија (ЦВ) са адресом и 
контакт телефоном и e-mail адресом. Опис 
послова утврђен је Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Дома здравља 
Љубовија (са стационаром) број 169/2018, 
448/2018, 114/19 703/2020 и 930/2021 канди-
датима су доступни на увид у просторијама 
правне службе Дома здравља Љубовија са ста-
ционаром радним данима од 14 до 15 часова. 
Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
објављивања огласа за пријем у радни однос 
у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве се подносе лично 
у просторијама Правне службе ДЗ Љубовија 
са стационаром, или поштом, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос, на одређено време, за 
радно место доктор медицине изабрани лекар 
за одрасле, у Служби опште медицине са хит-
ном медицинском помоћи, санитетским пре-
возом, кућним лечењем и негом”. Документа-
ција тражена јавним конкурсом подноси се у 
затвореној коверти, затвореној на начин да се 
приликом отварања исте може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. У складу са чл. 9 став 3 Посебног 
колективног уговора за здравствене установе 
чији је оснивач Република Србија, аутоном-
на покрајина и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, бр. 96/2019 и 58/2020 
– Анекс I) одлуку о избору кандидата, који су 
се пријавили за наведено радно место, доноси 
директор ДЗ Љубовија са стационаром. Уколи-
ко 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 
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о раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања, итд.), о чему 
се сачињава записник. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Податке прикупља и податке обрађује 
правна служба ДЗ Љубовија са стационаром. 
Кандидати ће бити обавештени о избору најкас-
није у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације на контакт телефон 015/561-898 или 
лично у просторијама Правне службе ДЗ Љубо-
вија са стационаром. 

ОПШТА БОЛНИЦА 
АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац 

Момчила Поповића 144

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VII степен стручне спре-
ме, доктор медицине, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефон.

Медицинска сестра – техничар  
– инструментар

на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли; оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверено уверење 
о положеној обуци/испиту за инструментара; 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца); биографију 
са адресом и контакт телефон.

Лабораторијски техничар
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме, лабораторијски техничар, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи; оверен препис или фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; потврду 
издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након поло-
женог стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефон.

Виши рентген техничар
на одређено време због  
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VI степен стручне спре-
ме, виши рентген техничар, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној вишој медицинској 
школи; оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефон.

Дипломирани правник
на одређено време, ради замене 

раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VII степен стручне спре-
ме, дипломирани правник, положен стручни 
испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеном правном факул-
тету; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на правним и 
општим пословима (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); биографију са адре-
сом и контакт телефон.

Медицинска сестра
на одређено време због  
повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи; оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); биографију са адресом и 
контакт телефон.

ОСТАЛО: рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доста-
вити лично или поштом на адресу: Општа 
болница Алексинац, 18220 Алексинац, Момчила 
Поповића 144, са назнаком „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-215, 018/804-211.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Сарадник за физичко васпитање  
и рекреацију

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен 
стручне спреме (професор физичког васпи-
тања, професор физичке културе, дипломи-
рани педагог физичке културе. Заинтересо-

вани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету, очитану личну карту, 
кратку биографију.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја  

и опреме

УСЛОВИ: средња стручна спрема, V или IV сте-
пен стручне спреме (електроенергетичар за 
електричне инсталације, водоинсталатер – спе-
цијалиста, дрвнопрерађивачки техничар, елек-
тротехничар погона, грађевински техничар). 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, очитану личну 
карту, кратку биографију. 

Помоћни радник

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спре-
ме. Заинтересовани кандидати уз пријаву под-
носе следећу документацију: оверену фотоко-
пију сведочанства о завршеној основној школи, 
очитану личну карту, кратку биографију. 

ОСТАЛО: пријаве се подносе на горе наведену 
адресу или непосредно у Болници. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Возач санитетског возила
у болничким установама 

на одређено време од 3 месеца  
због повећаног обима посла

Опис посла: врши превоз пацијената који није 
хитан али је оправдан и медицински неопходан, 
помаже приликом уношења и изношења непо-
кретних пацијената, одржава, прати и води 
евиденцију о исправности возила и опреме у 
возилим. Врши превоз радника ради обављања 
службених послова. Обавља дистрибуцију 
службене поште. Дужан је да води редовну и 
исправну евиденцију о пређеној километражи 
и количини утрошеног горива и мазива. Дужи 
се возилом и алатом. Одржава возила и опре-
му у гаражи. Обавештава шефа техничке служ-
бе о променама на возилима. Води евиденцију 
регистрација возила и обавештава о потреби 
вршења регистрације и сервисирања вози-
ла. Обавезан је да се у свако доба одазове на 
позив дежурног лекара ради превоза болесника 
или раника.у хитним случајевима. По потреби 
чисти снег у кругу болнице. Одржава чистоћу у 
просторијама ауто-гараже. По потреби обавља 
и друге послове по налогу претпостављеног 
или директора болнице. Употребљава моторна 
возила, средње сложене апарате и ручна сред-
ства за рад. За свој рад одговара шефу Технич-
ког одсека.

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: средње образовање; возачка доз-
вола Б категорије. Као доказ о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; оверену 
фотокопију возачке дозволе. Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа, у публикацији „Послови” 
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Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматране. Кон-
такт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама путем поште 
на горе наведену адресу, уз напомену „Пријава 
на оглас за возача” или лично у просторијама 
Болнице.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

– БАТУТ” 
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

Доктор медицине
у Канцеларији за скрининг рака, Центра 

за контролу и превенцију болести

Опис послова и радних задатака:Уз помоћ лека-
ра специјалисте у Канцеларији, координатора 
оперативним активностима за рано откривање 
рака грлића материце, рака дојке и колоре-
кталног карцинома, обавља активности и мере 
у координисању и управљању програмским 
радом у делу раног откривања малигних боле-
сти. У складу са имплементацијом национал-
них програма раног откривања рака на тери-
торији Републике Србије, спроводи потребне 
оперативне и стручне активности у домену 
планирања, анализе капацитета, мониторни-
га и евалуације програмских активности скри-
нинга рака, у непосредној сарадњи са коор-
динаторима појединачних програма и шефом 
Канцеларије. Учествује у активностима инфор-
мисања, едукације, комуникације, сензибили-
зације и мобилизације циљне и опште попу-
лације. Учествује у припреми свих предлога 
релевантних нацрта докумената (националних 
програма, методолошких упутстава, законске 
регулативе и извештаја) у области превенције 
и раног откривања рака. Учествује у анализи 
предности и недостатака у моделима за спро-
вођење превенције и раног откривања колоре-
кталног карцинома, као и у анализи капацитета 
у кадровима и опреми за спровођење програм-
ских активности. Учествује у изради периодич-
них и годишњих извештаја о спровођењу актив-
ности Канцеларије, и о реализацији програма 
раног откривања рака на територији Републи-
ке Србије. Учествује у анализи извештаја као 
и епидемиолошких карактериста малигних 
болести за територију Републике Србије, које 
су предмет спровођења организованих програ-
ма скрининга рака. Прати спровођење програ-
ма раног откривања малигних болести у свету 
и издваја најзначајније препоруке за примену. 
Обавља и друге послове и задатке из делокру-
га рада Канцеларије, по налогу шефа Канцела-
рије, начелника Центра и директора Института.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним академским студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине, знање једног светског 
језика, знање рада на рачунару, организационе 
способности. 

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др Милан Јова-
новић – Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 
старијег 5, са назнаком „За конкурс – доктор 
медицине (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 пуб-
ликацији „Послови” код Националне службе за 

запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије, на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут”. 

Доктор медицине
у Одељењу за епидемиолошки надзор, 

Центра за контролу  
и превенцију болести

Опис послова и радних задатака: Организује 
и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединца и породице, ради на откри-
вању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести, прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за 
потребе здравствене статистике, утврђује 
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи здравстве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у 
заједници; Систематизује податке о кретању 
заразних болести и ажурира одговарајуће базе 
података. Припрема периодичне извештаје о 
кретању заразних болести. Учествује у коор-
динацији и надзору над спровођењем актив-
ности у оквиру епидемиолошког надзора над 
заразним болестима. Учествује у активностима 
у ванредним стањима и импементацији одред-
би Међународног здравственог правилника 
везаних за заразне болести. Учествује у изра-
ди извештаја о кретању заразних болести на 
територији Републике Србије. Учествује у изра-
ди водича, упутстава и стручно-методолошких 
препорука у оквиру епидемиолошког надзо-
ра над заразним болестима. Учествује у спро-
вођењу континуираних едукативних активности 
здравствених радника из делокруга надлежнос-
ти и здравствено-васпитних активности опште 
популације путем комуникације са медијима. 
Припрема периодичне извештаје о кретању 
заразних болести. Обавља лекарске прегледе 
посебних категорија становништва које под-
лежу обавезним здравственим прегледима, у 
амбуланти и на терену у складу са одредба-
ма закона. Спроводи здравствено васпитање о 
мерама и поступцима за спречавање настанка 
заразних болести. Одржава пословне контакте 
са корисницима услуга, учествује у припреми 
уговора и анекса уговора за кориснике услуга. 
Прати, анализира, даје мишљење и извештава 
о изолованим патогенима, према категоријама 
становништва. Обавља и друге мање сложене 
послове и задатке из делокруга рада Одељења 
за епидемиолошки надзор, по налогу шефа 
Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним академским студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци у звању доктора, 
активно знање енглеског језика, знање рада на 
рачунару, организационе способности.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др Милан Јова-
новић – Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 
старијег 5, са назнаком „За конкурс – доктор 
медицине (Одељење за епидемиолошки над-
зор)”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” код Националне службе 
за запошљавање, на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије, на оглас-
ној табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић Батут”.

Здравствени сарадник  
на промоцији здравља

у Канцеларији за превенцију пушења, 
Одељења за мониторинг и превенцију 

зависности и ризичног понашања, 
Центра за промоцију здравља

Опис послова и радних задатака: Припрема 
планове истраживања, спроводи истраживања, 
прати и проучава пушење, односно учеста-
лост пушења, законску регулативу у вези са 
пушењем и друге аспекте употребе дувана, 
припрема годишњи извештај о учесталости 
пушења међу становништвом. Врши мони-
торинг и анализу доступности превентивних 
услуга, и осталих услуга од значаја за област 
дувана на националном и регионалном нивоу. 
Прикупља податке и врши анализу прикупљних 
података о коришћењу дувана и последицама 
коришћења у Србији. Врши анализу ситуације 
у вези са коришћењем дувана у различитим 
популацијским групама у Србији. Анализи-
ра податке о активностима на одвикавању од 
пушења у здравственим установама, проучава 
организацију и рад здравствених установа на 
одвикавању од пушења, припрема програме 
одвикавања од пушења и промоције здравих 
стилова живота без дуванског дима и предла-
же мере за унапређење програма одвикавања 
од пушења. Припрема и предлаже стручно-ме-
тодолошка упутства за здравствене установе 
за рад у области превенције пушења и учест-
вује у развијању стандарда квалитета превен-
ције. Сарађује са државним органима и орга-
низацијама, као и јавним установама и другим 
организацијама и телима у земљи и иностран-
ству, односно међународним телима надлеж-
ним за проблем пушења и штетних последица 
пушења по здравље становништва. Сарађује 
са мрежом партнерских организација, устано-
вама из система образовања и са експертима 
из специфичних дисциплина. Учествује у локал-
ним, националним и међународним пројектима 
и састанцима из релевантне области. Врши 
координацију релевантних експерата и актера 
на пољу политике јавног здравља која се одно-
си на дуван у Србији. Врши планирање раз-
воја националног система на пољу превенције 
пушења. Врши промовисање и имплементацију 
добре праксе на пољу превенције злоупотре-
бе дувана и евалуација политика. Учествује у 
припреми националних планова, стратегија и 
других докумената од значаја у области дува-
на. Припрема едукативни и промотивни мате-
ријал у превенцији пушења, злоупотребе пси-
хоактивних супстанци и зависности са аспекта 
природних наука и врши едукацију едукатора и 
стручњака за области превенције пушења, зло-
употребе психоактивних сусптанци и зависнос-
ти. Управља подацима о превенцији злоупотре-
бе психоактивних супстанци и зависности, врши 
техничку и аналитичку подршку обраду пода-
така, израду табела и статистичких анализа 
података из делокруга рада Канцеларије, врши 
анализу података из делокруга рада Канце-
ларије и сарађује са осталим стручњацима из 
Канцеларије. Учествује у припреми докумена-
та, публикација и информативног материјала 
Канцеларије за превенцију пушења, њиховој 
дистрибуцији и презентацији, промовисању на 
стручним скуповима и електронским медијима. 
Обавља и друге послове који се појављују у 
току рада Канцеларије или који су дати Канце-
ларији, а по налогу шефа и послове из делокру-
га рада Центра по налогу начелника.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
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до 10. септембра 2005. године, стручни испит 
у складу са законом, знање рада на рачунару 
(Word, Excell), знање енглеског језика, органи-
зационе способности.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић – Батут”, 11000 Београд, Др Суботића ста-
ријег 5, са назнаком „За конкурс – здравствени 
сарадник на промоцији здравља (Центар за 
промоцију здравља)”. Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резулта-
тима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” код 
Националне службе за запошљавање, на интер-
нет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли и интернет страници 
ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

Виши санитарни техничар / 
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за пријем узорака,  
Центра за микробиологију

2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: Узима узор-
ке за микробиолошка испитивањa. Врши изда-
вање резултата. Припрема документацију за 
фактурисање. Припрема простор, медицинску 
опрему и иструменте за рад. Припрема узор-
ке за микробиолошка испитивања. Припрема 
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолош-
ка испитивања. Води документацију. Стара се о 
одржавању лабораторијске опреме. Учествује у 
набавци потребног материјала за рад. Учествује 
у обуци и тренингу лабораторијског особља. 
Обавља административне послове. Врши 
наплату услуга за микробиолошка испитивања. 
Врши транспорт узорака са територије града 
Београда. Одлаже и уклања медицински отпад 
на прописан начин. Обавља и друге послове из 
делокруга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање: на струковим сту-
дијама првог степена (основне струковне сту-
дије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању; возачка 
дозвола Б категорије; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др Милан Јова-
новић – Батут”, 11000 Београд, Др Суботића 
старијег 5, са назнаком „За конкурс – виши 
санитарни техничар / санитарно-еколошки 
инжењер (Центар за микробиологију / Одсек 
за пријем узорака)”. Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резулта-
тима. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” код 
Националне службе за запошљавање, на интер-
нет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли и интернет страници 
ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове
у Одељењу за финансијско-

рачуноводствене послове Службе за 
правне, економско-финансијске и друге 

сличне послове, на одређено време,  
до шест месеци, због повећаног  

обима посла

Опис послова и радних задатака: Врши пријем, 
контролу и груписање улазне и излазне доку-
ментације и даје налог за финансијско задужи-
вање. Врши усаглашавање са главном књигом 

свих конта за обрачун зарада, накнада зарада 
и друга примања. Води прописане електронске 
евиденције и обавља електронска плаћања. 
Контролише евидентирање пословних промена 
у пословним књигама и евиденцијама. Обрачун 
зарада, боловања и других личних примања. 
Припрема податке за израду статистичких и 
других извештаја о зарадама. Прати и усагла-
шава стање књига основних средстава и главне 
књиге. Прати измиривање обавеза по основу 
пореза на добит. Учествује у изради обрачуна 
пореза на додату вредност. Израђује месечне 
извештаје о документацији и одговоран је за 
њихову тачност. Ажурира податке у одгова-
рајућим базама. Пружа подршку у изради пери-
одичног и годишњег обрачуна. Врши рачунску и 
логичку контроли месечних извештаја, обрађује 
податке и израђује статистичке табеле обавља 
и друге послове из делокруга рада Одељења по 
налогу начелника. За свој рад одговара начел-
нику Службе.

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на 
рачунару, организационе способности.

ОСТЛО: пријаве и CV слати на адресу: Институт 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
– Батут”, 11000 Београд, Др Суботића старијег 
5, са назнаком „За конкурс референт за финан-
сијско-рачуноводствене послове”. Само ће кан-
дидати који уђу у ужи избор бити обавеште-
ни о резултатима. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” код Националне службе за запо-
шљавање, на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, на огласној табли и 
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић 
Батут”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 
– ПАЛИЛУЛА

Београд, Кнез Данилова 16

Оглас објављен 29.06.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се за радна места: 
зубни техничар, пробни рад 3 месеца и техни-
чар одржавања одеће, пробни рад 3 месеца.

УНИВЕРЗИТЕТСКА 
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар на 
интензивној нези нивоа 3

Одељење хируршког интензивног 
лечења, на одређено време по основу 

замене до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање 6 месеци радног иску-
ства на пословима медицинске сестре – тех-
ничара. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикаији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се шаљу у затвореној коверти на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за пријем медицинске сестре – техничара 
на одређено време по основу замене до поврат-
ка радника са боловања – 1 извршилац”. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију радне 

књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски угово-
ри, 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 прет-
ходно искуство о раду, додатно образовање 
или способљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Медицинска сестра – техничар
за рад у ОЈ Болница Здравственог 

центра Кладово, Одељење за 
хемиотерапију, Служба онкологије  

са палијативним збрињавањем

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати уз захтев 
о испуњености услова подносе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, адресом и кон-
так телефоном: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уве-
рење суда); уверење да нису осуђивани за кри-
вична дела која их чине неподобним за рад у 
здравственој установи (уверење из полицијске 
управе или полицијске станице). Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни 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 огла-
са у публикацији „Послови”. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне докуменатације. Пријавом 
на оглас пријављени кандидат даје сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подацима рукује и 
податке обрађује Одељење за правне, кадров-
ске и опште послове Здравственог центра Кла-
дово. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Кандидати који испњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација, које су од важности 
за доношење одлуке о пријему. Коначну одлу-
ку о избору кандидата доноси в. д. директора. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање, стручни испит; лиценца 
и решење о упису у комору, најмање 1 година 
радног искуства на наведеним пословима. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова 
установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, медицинска сестра – тех-
ничар на осталим болничким одељењима.
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Медицина

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, у 
јединици за палијативно збрињавање

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање, стручни испит, лиценца и 
решење о упису у комору, најмање 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова 
установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, медицинска сестра – тех-
ничар на осталим болничким одељењима-једи-
ница за палијативно збрињавање.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
средње образовање, стручни испит; лиценца и 
решење о упису у комору, најмање 6 месеци 
радног искуства на наведеним пословима. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова 
установе, за послове са завршеном средњом 
медицинском школом, лабораторијски техничар 
у дијагностици.

Техничар инвестиционог / техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: средње образовање, најмање 3 године рад-
ног искуства на наведеним пословима. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова 
установе, за послове са завршеном средњом 
школом у трајању од четири године, техничар 
инвестиционог / техничког одржавања и одржа-
вања уређаја и опреме.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца (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 канди-
дат променио презиме, оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству, копију/очита-
ну 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 канди-
дат који буде изабран, пре пријема у радни 
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са канди-
датима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, обавиће се разговор, ради при-
бављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове ОБ Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање: 8 дана од дана објављивања у 
службеном гласилу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Пријаве слати у затворе-
ним 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.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/851-315

1. Доктор медицине
на одређено време, а најкасније до 

30.09.2022. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема, образовање: високо 
образовање на интегрисаним академским сту-
дијама по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10.септембра 2005. год.; на 
основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до септембра 2005. год. Додатна 
знања, испити: стручни испит и лиценца.

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време, а најкасније до 

30.09.2022. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема – образовање: на 
основним студијама првог степена (струковне 
– академске) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или средње образовање. Додатна 
знања, испит: стручни испит и лиценца.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву 
на оглас подносе следећа документа: молба за 
пријем са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, диплома о завршеној школи 
– факултету (оверена фотокопија), уверење о 
положеном стручном испиту (оверена фотоко-
пија), решење о упису у комори или лиценца 
о раду (оверене фотокопије), извод из матич-
не књиге рођених (оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге венчаних (због промене пре-
зимена), уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење 
општинског суда да се не води кривични посту-
пак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци. У захтеву (молби) кан-
дидат треба навести документацију коју је дос-
тавио поводом огласа. Пријаве на оглас се могу 
поднети лично у ДЗ Бујановац, К. Петровића 
328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 
14.00 часова у затвореној коверти или посла-
ти препоручено поштом на адресу ДЗ Бујано-
вац, са назнаком „За оглас ____ (навести радно 
место за које се конкурише)”. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”, а након објаве треба слати доку-
мента у ДЗ Бујановац. Изабрани и неизабра-
ни кандидати биће писмено обавештени. Опис 
послова: Према Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља Бујано-
вац од IV/2020. год.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Шеф кухиње
на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла

Опис посла: организује планира и надгледа 
рад кухиње и трпезарије. Непосредно руко-
води процесом спремања и поделом хране; 
обезбеђује правилно коришћење средстава за 
хигијену, прибора за јело и опреме у кухињи и 
трпезарији; требује намирнице и остали мате-
ријал из магацина за производњу јела и врши 

поделу истих према врсти јела; извештава о 
потреби набавке животних намирница; одгово-
ран је за примену норматива код производње 
јела; контролише процес производње и одго-
воран је за квалитетну припрему јела; врши 
распоред запослених у кухињи и трпезарији 
и одговоран је за њихов рад; одређује дневна 
задужења запослених у кухињи и трпезарији; 
врши квалитативну и квантитативну анализу 
оброка; израђује недељно-дневни јеловник 
заједно у одсуству вишег дијетитичара – нут-
риционисте; израђује годишњи план јавних 
набавки животних намирница у сарадњи са 
вишим нутриционистом – дијететичарем; кон-
торлише утрошак животних намирница (у 
скалду са јеловником) и средства за хигијену 
у кухињи и трпезарији и одговоран је за њихо-
во трошење у складу са нормативима. Дужи се 
основним средствима и ситним инвентаром у 
кухињи и трпезарији и одговоран је за мањко-
ве. Контролише долазак и одлазак на посао и 
са посла запослених у кухињи и трпезарији у 
складу са њиховим радним временом, у случају 
одступања о томе сачињава писани извештај и 
доставља помоћнику директора за немедицин-
ске послове и директору болнице. Врши и друге 
послове из своје струке, по налогу. За свој рад 
одговара помоћнику директора за немедицин-
ске послове и директору болнице.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и сле-
деће услове: на основним студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; VI степен стручне спреме пре-
храмбене струке.Као доказ о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној високој школи пре-
храмбене струке. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
објављивања огласа, у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматране. 
Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем 
поште на адресу Специјална болница за плућ-
не болести „Озрен” Сокобања насеље Озрен 
бб., 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на 
оглас за шефа кухиње” или лично у просто-
ријама Болнице.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161

Виша медицинска сестра – техничар 
– општег смера

УСЛОВИ: на студијама првог степена (основне 
струковне / академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање две године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању

Медицинска сестра – техничар 
општег смера
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању.
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Спремач/спремачица у просторијама 
у којима се пружају здравствене 

услуге

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест 
месеци радног искуства у струци

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова 
кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: ријаву на оглас са кратком биографијом 
и наведеном адресом и контакт телефоном 
(по могућству и електронска адреса), оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверена фотокопија доказа положеног 
стручног испита, оверену фотокопију дозволе 
за рад – лиценце издате од стране надлеж-
не коморе (или решења надлежне коморе о 
постојању услова за издавање лиценце), ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори 
или други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство)
а у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко 
болнички центар „Звездара”, 11000 Београд 
улица Димитрија Туцовића 161 са назнаком: „За 
конкурс ради пријема у радни однос”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве на оглас неће 
бити узете у разматрање. Учесници у огласу 
писмено ће бити обавештени.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И 
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 2667-755

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на одређено време уз пробни рад од  

3 месеца, по основу замене привремено 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, општи или 
педијатријски смер, положен стручни испит, 
лиценца за рад. Радно искуство 6 месеци. Опис 
послова: спроводи здравствено васпитни рад, 
обавља општу и специјалну негу у рехабилита-
цији; обавља послове везане за личну хигије-
ну и исхрану пацијената; спроводи прописану 
терапију и води медицинску документацију 
и евиденцију; стара се о благовременом при-
суству пацијената на терапији по утврђеном 
распореду; учествује у пратњи пацијената при 
транспорту у другу медицинску установу или у 
другим организованим одласцима пацијената; 
обавља и друге послове у оквиру своје струке у 
сменском раду и по налогу главне сестре служ-
бе или болнице, као и начелника службе или 
дежурног лекара.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о радном искуству 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потвр-
да послодавца и сл.), уверења о положеном 
стручном испиту и лиценце за рад. Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се при-
ма, потврда да се против лица не води судски 
поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се на адресу: 

Специјална болница за церебралну парализу 
и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а – Правна служба. Рок за пријављивање на 
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа 
у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац 

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време и пробним периодом 

у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: – на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Положен стручни испит, 
лиценца за рад. Захтевано радно искуство: 
заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију личне карте, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном медицинском факултету, овере-
ну фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце или 
решење о упису у комору. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове прописане законом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на јавни оглас је 
8 дана од објављивања огласа у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање и зва-
ничној веб страници Министарства здравља 
Републике Србије или након истека тог рока до 
попуне радног места. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидат је дужан да приликом заснивања радног 
односа достави лекарско уверење о способ-
ности за рад. Пријаве са траженом документа-
цијом слати на адресу: Дом здравља Нови Кне-
жевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 85, 
23330 Нови Кнежевац са назнаком „за конкурс 
– не отварати”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Клинике за 

хематологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Клинике за 

реуматологију и алергологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Центра за 

радијациону онкологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Центра за 

дерматовенерологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Службе 

за физикалну медицину и 
рехабилитацију

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства и пробним 

радом у трајању од 3 месеца

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Центра за 

интернистичку онкологију
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: Диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; 
Уверење о положеном стручном испиту; Уве-
рење о држављанству РС; Извод из матичне 
књиге рођених; Извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); Крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом; Дозвола за рад – лиценца изда-
та 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 здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва 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 уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Оглас објавити на интер-
нет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли зграде Управе Универ-
зитетског клиничког центра Крагујеваци у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
огласној табли зграде Управе Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Телефон за контакт 034 
50 52 73. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, 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)”.

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицинска сестра – техничар 
за потребе Клинике за 

ендокринологију, дијабетес и 
болести метаболизма

на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства и пробним 

радом у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Универзитетском клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: Диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила (IV степен стручне спре-
ме); 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 канди-
дат променио презиме);Кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; 
Дозвола за рад – лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног одно-
са, 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 здравстве-
ној 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 кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити на интернет страници Минис-
тарства здравља Републике Србије, на оглас-
ној табли зграде Управе Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац и у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени 
на огласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. 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 Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Универзитетски кли-
нички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које 
се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место... 
(навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)”

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац 
Змај Јовина 30

тел. 034/ 50 52 73

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Клинике за 

офталмологију
и пробним радом  

у трајању од 3 месеца

Доктор медицине – лекар опште 
медицине за потребе Службе за 

патолошко-анатомску дијагностику
и пробним радом  

у трајању од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Универзитетском клиничком центру Крагује-
вац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: Диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; Уверење о положеном стручном испиту; 
Уверење о држављанству РС; Извод из мати-
чне књиге рођених; Извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
Кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; Дозвола за рад – лицен-
ца 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 про-
тив 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 инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Оглас објавити на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, на 
огласној табли зграде Управе Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац и у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
огласној табли зграде Управе Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Телефон за контакт 034 
50 52 73. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, 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

Помоћни радник на нези болесника
и пробним радом у трајању од 3 месеца

11 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком 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 про-
менио презиме); Кратку биографију 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 канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице); Уверење о радном стажу 
издатог од стране Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у року наведеном у Одлуци о избо-
ру кандидата, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Оглас објавити на интернет 
страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли зграде Управе Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац и у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на оласној табли зграде Управе Универзитет-
ског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, 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

Гинеколошко-акушерска сестра – 
техничар за потребе Клинике за 

гинекологију и акушерство
на одређено време до повратка 

запосленог са дужег одсуства и пробним 
радом у трајању од 3 месеца
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Медицина

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/17, 
95/2018) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
Универзитетском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: Диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила (IV 
степен); Сведочанства за сваки завршен раз-
ред средњег образовања; Уверење о положе-
ном стручном испиту; Уверење о држављанству 
РС; Извод из матичне књиге рођених; Извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); Кратку биографију 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 посло-
ве 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 надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
Уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање (ПИО). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, 
са њим се неће засновати радни однос. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац. Оглас објавити на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, на 
огласној табли зграде Управе Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац и у листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
огласној табли зграде Управе Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који 
не буду изабрани могу захтевати повраћај кон-
курсне документације. Телефон за контакт 034 
50 52 73. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Универзитетски клинички центар 
Крагујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагује-
вац, Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место... (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Виша медицинска сестра – 
техничар, у Служби хитне помоћи и 

санитетског превоза

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршена виша медицинска 
школа или висока медицинска школа струков-
них студија, VI степен стручне спреме; положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору. Опис послова: У 
складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац.

2. Доктор медицине у кућном лечењу
на одређено време, у трајању од три 

месеца, због повећаног обима посла, у 
Служби кућног лечења и неге

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршен медицински факултет 
VII-1 степен стручне спреме; положен струч-
ни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у Комору; возачки испит Б 
категорије. Опис послова: У складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији посло-
ва у Дому здравља Крушевац. Кандидати који 
се пријављују на оглас под редним бројем 1 и 
2 достављају: пријаву на оглас у којој се наво-
ди за које радно место се пријављују; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у Комору; 
изјаву да су здравствено способни за послове 
за које подносе пријаву; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте; фотокопију возачке дозволе (за послове 
под редним бројем 2.). Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. О потреби спровођења даљих разгово-
ра са кандидатима који се јаве на оглас, ради 
пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује дирек-
тор. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ”

21400 Бачка Паланка
Краља Петра I 26/а

Доктор медицине, на одређено 
време, због повећаног обима посла, 

најдуже до 6 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: Уз пријаву на оглас потребно је доста-
вити: 1. оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; 2. оверену фото-
копију Уверења о положеном стручном испиту; 
3. оверену фотокопија лиценце или решења о 
упису у Лекарску комору Србије; 4. кратку био-
графију.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 30 дана 
од дана објављивања овог огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на адресу: Дом 
здравља „Др Младен Стојановић”, 21400 Бачка 
Паланка, Краља Петра I 26/а

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
„ОЗРЕН” СОКОБАЊА

18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Спремач/спремачица у просторијама 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време од три месеца  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: НК радник – 1 извршилац, ради 
обављања послова Спремач/спремачица у 
просторијама у којима се пружају здравстве-
не услуге са следећим описом посла: Одржава 
хигијену просторија и опреме у коме се обавља 
здравствена делатност; одржава хигијену у 
административним просторијама, одржава 
хигијену у заједничким просторијама здрав-
ствене установе и околине равствене уста-
нове;обавља послове прања, пеглања и одр-
жавања одеће, веша и друге робе за потребе 
здравстене установе. Сакупља прљав веш, носи 
и предаје на прање, чист веш прима и враћа на 
одељење – одсек. Опслужује болеснике гускама 
и пере их и дезинфикује. По потреби помаже у 
одржавању личне хигијене тешких болесника, 
и пресвлачењу и намештању постељног рубља. 
У зимским месецима чисти снег на свом спрату 
– тераси и испред болнице. У ноћној смени оби-
лази одељења и остале просторије, обавештава 
дежурно медицинско захтевима болесника или 
о уоченим неправилностима у болници. Води 
рачуна о обезбеђењу болничких просторија 
од пожара, поплава и сл. Односи медицински 
отпад од места настајања до постројења за пре-
раду медицинског отпада. На очном одељењу 
поред описаних задатака обавља и друге 
послове, чисти и одржава круг одељења, у зим-
ској сезони стара се о грејању. Обавља и друге 
послове у својој струци по налогу главне меди-
цинске сестре – техничара болнице.За свој рад 
одговара главној медицинској сестри – техни-
чару одељења – одсека и главној медицинској 
сестри – техничару здравене установе. Поред 
општих услова предвиђених законом канди-
дати треба да испуњавају и следеће услове: I 
степен стручне спреме, НК радник.Као доказ о 
испуњености ових услова кандидати су дужни 
да доставе: Пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; Оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи. Пријаве кандидата које не садрже тра-
жену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа, у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговреме-
ним и неће бити разматране. Контакт телефон 
018/830-927. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама путем поште на адресу 
Специјална болница за плућне болести „Озрен” 
Сокобања, насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, 
уз напомену „Пријава на оглас за спремача” или 
лично у просторијама Болнице.

Пословни центри НСЗ
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Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ЗУБИН ПОТОК

38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева 66
тел. 028/460-064

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано 
лице које поред општих услова предвиђених 
Законом испуњава и следеће услове: 1. сте-
чено високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академских студија, специја-
листичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; 2. најмање 
пет година радног искуства у струци; 3. про-
грам рада за мандатни период од четири годи-
не; 4. извод из матичне књиге рођених (нови 
образац – оригинал или оверена фотокопија); 
5. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци); 6. диплома о стеченом висо-
ком образовању (оригинал или оверена фото-
копија); 7. доказ о радном искуству (потврда да 
кандидат има најмање пет година рада у стру-
ци, са овереном фотокопијом радне књижице); 
8. уверење о некажњавању – да против лица 
које конкурише није покренута истрага нити 
да је подигнута оптужница, односно да се води 
кривични поступак (не старије од месец дана); 
9. краћи биографски подаци са прегледом 
кретања у радном односу. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса код Националне службе за запо-
шљавање. Пријава на конкурс, са доказима, 
подноси се препорученом пошиљком или лич-
но на адресу: Центар за социјални рад Зубин 
Поток, 38228 Зубин Поток, Колашинских кнеже-
ва 66, са напоменом „За конкурсну комисију”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„21. СЕПТЕМБАР” КРУПАЊ 

15314 Крупањ, Мачков камен 4 
тел. 015/581-320

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије специјалис-
тичке струковне студије). односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и има најмање 
пет година радног искуства у струци, да канди-
дат није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак који га чини неподобним за 
вршење функције, да је држављанин Републи-
ке Србије, да поседује организаторске способ-
ности. Уз пријаву доставити: биографију, уве-
рење о држављанству, да није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак, фото-
копија дипломе, потврда о радном искуству у 
струци и програм рада за мандатни период на 

који се врши избор. Пријаве са одговарајућом 
документацијом подносе се у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
УЖИЦЕ

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

e-mail: zavoduzice@mts.rs

Здравствени сарадник хемијски 
техничар

на одређено време од 12 месеци, 
у Одељењу за санитарну хемију и 

екотоксикологију, Центар за хигијену и 
хуману екологију

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати морају испунити 
следеће посебне услове: завршена четворого-
дишња средња техничка школа хемијско-тех-
нолошког смера или четврти степен стручне 
спреме природно техничке струке занимање 
техничар за хемију. Уз пријаву на оглас кан-
дидати су дужни да доставе доказе о испуње-
ности услова огласа, у копијама, које не морају 
бити оверене: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, сведочанство о 
завршеном четвртом разреду средње техничке 
школе хемијско-технолошког смера или заврше-
ном четвртом степену стручне спреме природно 
техничке струке занимање техничар за хемију, 
диплому о завршеном четвртом разреду средње 
техничке школе хемијско-технолошког смера 
или завршеном четвртом степену стручне спре-
ме природно техничке струке занимање техни-
чар за хемију, доказ о промени презимена, уко-
лико је кандидат променио презиме. Пријаве, 
са доказима о испуњености услова, достављају 
се непосредном предајом или путем поште, 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа на интернет страници 
Националне службе за запошљавање и публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат 
је дужан да, пре закључивања уговора о раду, 
достави тражене доказе о о испуњености усло-
ва огласа у оригиналу или овереној копији, као 
и доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

Саветник за социјалну заштиту

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
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 и стечени одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у области: 
политичких наука – смер социјални рад и 
социјална политика, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације и 
рехабилитације; лиценца за обављање послова 
у складу са законом којим се уређује социјална 
заштита и прописима донетим на основу зако-
на. Радно искуство: најмање пет година радног 
искуства у струци, односно у директном раду са 
корисницима и искуство у држању обука, ради-
оница, тренинга и фокус група. Додатна знања: 
знање рада на рачунару; знање страног јези-

ка. Вештине: организационе; комуникационе; 
асертивност; вештина презентације; вештина 
давања фидбека.

ОСТАЛО: Рок за достављање пријава и доку-
ментације којом се доказује испуњеност услова 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова доставити на 
адресу: Покрајински завод за социјалну зашти-
ту, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 
са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

Индустрија и грађевинарство

INDOADRIATIC INDUSTRY
ДОО ИНЂИЈА

22320 Инђија, Индустријска 3
тел. 022/850-322

Помоћни радник у производњи
на одређено време на три месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: потребан ниво образовања је мини-
мум завршена основна школа; пожељно је рад-
но искуство рада у производњи али није оба-
везно. Обезбеђен је превоз и обезбеђена је 
накнада за топли оброк. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефоне: 
065/9090-327, 066/802-7538, 022/850-322 или 
да своју радну биографију пошаљу на e-mail: 
radicanin.jovana@indoadria.com или tosic.
danijela@indoadria.com.

„IBC TECHNOLOGIES” DOO
11070 Нови Београд
Аутопут за Загреб 18

тел. 066/8028-328

Помоћни радник у производњи
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или I степен стручне спреме, 
машинска струка или основна школа. Пријаве 
слати у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

LEAR CORPORATION DOO
21000 Нови Сад, Ратно острво 8

Оператер у производњи
на одређено време, 3 месеца

100 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 066/8891-247 или 
066/8891-217. Рок за пријаву 19.08.2022. 
године.

„МОТО-ПЛАСТ” ДОО
22330 Нова Пазова, Његошева 111

тел. 022/321-758
e-mail: info@motoplast.rs

Оператер у производњи
10 извршилаца

Опис послова: подешавање машина према спе-
цификацији у радном налогу; руковање ауто-
матизованим машинама за производњу разли-
читих врста фолија; декларисање производа / 
полупроизвода и контролна евиденција; одла-
гање и паковање готових производа / полупро-
извода и шкарта на за то предвиђено место; 
одржавање чистоће производних машина и 
уредности радног простора.
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Услови: минимум завршена основна школа; 
спремност за рад у три смене, према унапред 
утврђеном распореду.

Ми нудимо: сталан посао, редовну и конкурент-
ну зараду; плаћене трошкове превоза; обез-
беђен апсолутно опремљен смештај; постепено 
повећање зараде већ у првим месецима анга-
жовања; бонусе у складу са личним резултати-
ма рада; могућност напредовања унутар ком-
паније; обезбеђен оброк у ресторану компаније 
и редовне паузе; рад у добро организованој и 
коректној радној атмосфери. 

Можете се пријавити слањем биографије елек-
тронски на e-mail: info@motoplast.rs или пози-
вом на број телефона 022/321-758. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

„МД ТРАДЕ” ДОО
18000 Ниш, Жарка Ђурића 12а

ЦНЦ оператер
за рад у Гаџин Хану

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару; возач-
ка дозвола Б категорије; рад на ЦНЦ машини 
и ласеру.

Радник у производњи
за рад у Гаџин Хану

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару; возач-
ка дозвола Б категорије; рад у производњи ел. 
котлова и ел. грејача. 

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на e-mail адресу: mdtrade@eunet.rs или 
се јављају на контакт телефон: 063/725-2085 и 
018/224-114.

TRIGO SERBIA DOO
34000 Крагујевац, Томе Вучића 12

Оператер за визуелну контролу
за рад у Нишу

15 извршилаца

Опис посла: оператер за визуелну контролу, 
контрола квалитета компоненти и финалног 
производа у свим процесима. 

Заинтересовани кандидати пријаве шаљу 
на e-mail адресу: visnja_radosavljevic@trigo-
group.com или се јављају на контакт телефон: 
034/205-987.

СЦГМ ДОО
34000 Крагујевац, 19. октобар 2

e-mail: mlazic@scgm.com

Снабдевач линије
на одређено време

Опис посла: посао праћења и практиковања 
ФИФО принципа.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без 
обзира на занимање; радно искуство небит-
но. Рад само у првој смени (од 7 до 15) часова. 
Заинтересовани кандидати своју радну биогра-
фију достављају на e-mail: mlazic@scgm.com. 
Рок за пријаву 19.08.2022. год.

„МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Бравар – алатничар
на одређено време

2 извршиоца

Заинтересовани кандидати се јављају на кон-
такт телефон: 063/481-520.

JINSHAN CONSTRUCTION 
DOO BOR
19210 Бор 

Саве Ковачевића бб

Заваривач
на одређено време 3 месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, било које 
занимање; ради на задатим пословима превен-
тивног, планског и интервентног машинског 
одржавања опреме, квалитетно и правовреме-
но, по наређењу надређеног радника; примар-
но обавља радове на заваривању конструкције 
или мањих челичних елемената; по потреби 
обавља припрему материјала за заваривање; 
обучен је и способан за рад и ради са опремом 
за обраду метала и по потреби врши завршну 
обраду (фарбање); сва конкретна питања у 
току радног процеса разрешава се непосред-
но надређеним; обавља послове из делокруга 
рада компаније у складу са својим квалифика-
цијама и способностима, теренски рад, слање 
пријава и радних биографија на e-mail адресу: 
hr.jinshan@gmail.com, разговор са кандидатима 
се обавља на адреси: Бор, Ђорђа Вајферта 24, 
ФОД капија.

Руковалац багером – багериста
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било које 
занимање; ради на пословима утовар и истовар 
робе багером, контролише исправност багера, 
спречава оштећења терета приликом транспор-
та, одржавање багера, обављање других посло-
ва у складу са налогом руководећег инжењера; 
теренски рад; страни језик – кинески – виши 
ниво; слање пријава и радних биографија на 
e-mail адресу: hr.jinshan@gmail.com, разговор са 
кандидатима се обавља на адреси. Бор, Ђорђа 
Вајферта 24, ФОД капија.

Оператер на аутодизалици
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, било које 
занимање; ради на пословима: управља аутоди-
залицом, контролише исправност аутодизали-
це, одржавање аутодизалице, обављање дру-
гих послова у складу са налогом руководећег 
инжењера; теренски рад; страни језик-ки-
нески-виши ниво; слање пријава и радних био-
графија не e-mail адресу: hr.jinshan@gmail.com, 
разговор са кандидатима се обавља на адреси: 
Бор, Ђорђа Вајферта 24, ФОД капија.

„ДИВИ” ДОО
Чајетина, Шљивовица бб.

тел. 062/408-698
e-mail: natasa.gavrilov@manpowergroup.rs

Погонски електричар
са местом рада на Златибору

УСЛОВИ: III ССС, електро струка, минимум 5 
година искуства у електро пословима. Оглас 
траје до 25.08.2022. године.

ЛАРГО ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Попова Вода бб.

тел. 060/5602-010
e-mail: info@largo.rs

Радник у доради и завршној 
контроли производа

на одређено време

УСЛОВИ: I–IV ССС. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 060/5602-010 Тодорић Милица
Слање пријаве за посао мејлом: info@largo.rs. 
Психолошко тестирање кандидата. Оглас је 
отворен до 31.08.2022. године.

Пољопривреда

ВАРВАРИН ВОЋЕ ДОО
37260 Варварин, Слободе 208

тел. 062/417-590

Послужилац секција у производњи
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, позна-
вање рада на рачунару. Пријаве достављати 
лично на адресу послодавца.

ДОМАЋА МЛЕКАРА
21473 Маглић, Ћирпанова 36

Радник на паковању
на одређено време

Опис посла: паковање производа у сирани.

Пријављивање кандидата поштом на горе 
наведену адресу или путем имејла office@
domacamlekara.rs. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 062/243-569. Рок за пријаву 
18.08.2022. године.

Ветерина

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанствa у 
професионалну војну службу у 

својству официра на неодређено 
време 

1. Референт за ветеринарску заштиту
1 извршилац 

место службовања Београд

Формацијскo местo која се попуњава: у 
Управи за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске 
Србије.

Општи и посебни услови, начин конкурисања, 
спровођење изборног пуступка, рок за подно-
шење пријава и остала неопходна обавештења 
у вези са конкурсом детаљније су објављени 
на веб сајту Министартва одбране Републике 
Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.
vojska.mod.gov.rs) и у магазину „Одбрана” број 
363, август 2022. године.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА
„МАТИЈЕВИЋАГРАР-ВЕТ”ДОО

23300 Кикинда, Наковачки друм бб.

Ветеринарски техничар
за рад на фарми свиња у Бајмоку

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно 
искуство није обавезно; знање рада на рачу-
нару (MS Office, Интернет); возачка дозвола 
– Б категорија. Тимски рад, лидерство, одго-
ворност, иницијатива; извештава генералног 
директора и руководство компаније о раду 
одељења. Предност ће имати кандидати из 
општине Сомбор.

Очекујемо од кандидата: добре организационе 
способности, упорност, систематичност и ана-
литичност, способност за рад у стресним ситуа-
цијама и за рад у тиму, лојалност, толерантност 
и комуникативност. 

Нудимо вам: могућност рада у једној од најбр-
же растућих компанија, сигуран посао, стицање 
нових знања и вештина кроз рад у динамич-
ном и пријатном радном окружењу, могућност 
напредовања. 

ОСТАЛО: биће контактирани само кандидати 
који на основу прегледа биографија уђу у ужи 
избор. Контакт особа је дир. Гаврило Томашев 
– 064/8830-863 или дипл. вет. Емилија Пелагић 
– 064/8830-973.

Саобраћај и везе

„SEA DANUBE TRANS” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 222/35

тел. 063/8510-998

Крмар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, положен испит за крмара, бродарска 
књижица.

Крмар – приправник
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању.

Морнар
6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, положен 
стручни испит за звање морнара.

Морнар – приправник
6 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, потребан 
испит о поступцима опасности на броду, прва 
помоћ, бродарска књижица.

ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца. Пријаве сла-
ти на e-mail: tamara.stajic@seadanube.rs до 
31.12.2022. године.

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
МЕРОШИНА

18252 Мерошина, Цара Лазара 19

Дипломирани библиотекар

УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије; 
да је лице пунолетно; да има општу здравстве-
ну способност; да има високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне, специјалистичке академске) 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 7. октобра 2017 године; на студија-
ма другог степена (мастер академске, мас-
тер струковне, специјалистичке академске, 
специјалистичке струковне) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит из библиотечко 
информационе делатности; да није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чине неподобним за обављање послова 
у државном органу; да се против њега не води 
судски поступак.

ОСТАЛО: уз пријаву и биографију, документа се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији 
и то: уверење о држављанству РС не старије 
од шест месеци, извод из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу сходно важећем Закону 
о матичним књигама) не старије од шест месе-
ци, уверење о здравственом стању не старије 
од шест месеци, диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном струч-
ном испиту као доказ, уверење Полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење основног и вишег суда и 
надлежног тужилаштва да се против лица не 
води поступак. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс – не 
отварати”. Непотпуне, неблаговремене и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати.

Уредник културних програма – 
дипломирани библиотекар

УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике 
Србије; да је пунолетно; да има општу здрав-
ствену способност; да има високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне, специјалистичке ака-
демске) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 7. октобра 2017 године; на 
студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне, специјалистичке академске, 
специјалистичке струковне) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или на студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 

године; најмање једна година радног искуства 
на библиотечким пословима у библиотечко 
информационој делатности; да није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чине неподобним за обављање послова 
у државном органу; да се против њега не води 
судски поступак.

ОСТАЛО: уз пријаву и биографију, документа се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији 
и то: уверење о држављанству РС не старије 
од шест месеци, извод из матичне књиге рође-
них (издат на обрасцу сходно важећем Закону 
о матичним књигама) не старије од шест месе-
ци, уверење о здравственом стању не старије 
од шест месеци, диплома којом се потврђује 
стручна спрема, потврда о положеном струч-
ном испиту као доказ, уверење Полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чине 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, уверење основног и вишег суда и 
надлежног тужилаштва да се против лица не 
води поступак. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс – не 
отварати”. Непотпуне, неблаговремене и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Посао се не чека, посао се тражи
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„СТЕВАН СРЕМАЦ”

18230 Сокобања, Алексе Маркишића 1
тел. 018/830-251

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора библиотеке може бити 
именовано лице које испуњава следеће услове 
утврђене Статутом: 1. високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске, мастер 
струковне, специјалистичке академске) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
7. октобра 2017. године; на студијама другог сте-
пена (мастер академске, мастер струковне, спе-
цијалистичке академске) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године до 07. октобра 2017. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; или на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да има најмање пет годи-
на радног искуства у струци и пет година радног 
искуства на пословима у области културе; 3. да се 
против њега не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, као и да није осуђиван за кри-
вична дела која га чине недостојним за обављање 
дужности директора; 4. да је држављанин Репу-
блике Србије; 5. уверење о здравственој способ-
ности. Докази који се прилажу приликом прија-
ве на конкурс: предлог програма рада и развоја 
библиотеке за мандатни период од четири годи-
не, биографију која мора да садржи елементе који 
доказују стручност и резултате предходног рада 
у области културе, оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, уверење о радном искуству (потврда да 
кандидат има најмање пет година радног искуства 
у струци и најмање пет година радног искуства у 
култури), оригинал или оверена фотокопија, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци) 
и извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверене фотокопије); уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води истрага и да про-
тив њега није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности (издаје 
основни суд према месту пребивалишта кандида-
та), као и да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела која га чине недостојним за обављање 
дужности директора (издаје МУП, надлежна ПУ 
према месту пребивалишта кандидата – извод из 
казнене евиденције) – не старије од шест месе-
ци, уверење о здравственом стању. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
јавног конкурса. Пријава на конкурс, са доказима, 
подноси се препорученом пошиљком или лично у 
затвореној коверти на адресу: Народна библиоте-
ка „Стеван Сремац” Сокобања, Управном одбору, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директо-
ра”, 18230 Сокобања, Улица Алексе Маркишића 1. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве на јавни конкурс уз које нису 
приложени сви потребни докази Управни одбор 

одбацује закључком против кога се може изја-
вити жалба оснивачу у року од три дана од дос-
тављања закључка. Подаци о изборном поступ-
ку. Управни одбор Народне библиотеке „Стеван 
Сремац” Сокобања ће у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса прегледати приспе-
ле пријаве и обавити разговор са кандидатима о 
чему ће сачинити записник и доставити на одлу-
чивање Скупштини општине Сокобања образло-
жени предлог листе кандидата као и мишљење 
Управног одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата. Лице заду-
жено за давање обавештења по јавном конкусу 
за именовање директора је Дејан Николић тел.  
018/830-251.

БИБЛИОТЕКА 
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

34310 Топола, Краљице Марије 4
тел. 034/6100-806

Дипломирани библиотекар

УСЛОВИ: Да је пунолетан; да је држављанин 
Републике Србије; да има општу здравствену 
способност. Поред општих услова предвиђених 
Законом, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: да има високо образовање – на 
студијама другог степена (мастер академске, 
мастер струковне, специјалистичке академске) 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 7. октобра 2017. године; на студија-
ма другог степена (мастер академске, мастер 
струковне, специјалистичке академске, специја-
листичке струковне) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005.године до 7. октобра 2017. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
или на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септемра 2005. године. – да 
има положен стручни испит из библиотечко-ин-
формационе делатности. Конкурсна документа-
ција: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); диплома о стеченом висо-
ком образовању (оригинал или оверена фото-
копија); биографија са контакт подацима. Оглас 
се објављује у публикацији НСЗ „Послови”. 
Пријаве слати на адресу: Библиотека „Радоје 
Домановић”, Краљице Марије 4, 34310 Топола, 
у затвореној коверти са назнаком „пријава на 
оглас” или донети лично. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Теле-
фон за информације 034/6100-806. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа.

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

собност 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом 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.

Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДИША ЂУРЂЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Сјеничка 3

тел. 011/8155-117

Оглас објављен 05.01.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 967-968), поништава се за 
радно место наставник биологије, за 50% рад-
ног времена (у матичној школи у Лазаревцу). У 
осталом делу огласа, оглас остаје непромењен.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175
тел. 011/8244-191, 8238-668

e-mail: muzicka.skola.mladenovac@gmail.com
www.musicmlad.com

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи за 

предмет Гитара
на одређено време, ради замене 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 и чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и чланом 2, став 1, тачка 5) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020), односно 
чланом 23 став 4 Правилника о организацији 

Највећа понуда слободних 
послова на једном местуПословни центри НСЗ
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и систематизацији послова Основне музичке 
школе „Стеван Христић” Младеновац дел. број 
13-18/22 од 14.06.2022. године. Остали услови 
су прописани чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) и чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021). Кандидати подносе: 1. одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. радну биогра-
фију; 3. доказ о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (а. оверена копија дипломе 
о завршеним основним студијама, оверена 
копија дипломе о завршеним студијама другог 
степена и оверене копије одговарајућих дода-
така дипломама, за кандидате који су стицали 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање након 10.09.2005. године; б. 
оверена копија дипломе о завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године); 4. уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 5. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); 6. доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно уверење да су у 
току студија положили испите из педагогије, 
психологије и методике наставе, или доказ 
да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 
7. уверење о неосуђиваности прибављено од 
надлежног органа МУП-а Републике Србије (не 
старије од 6 месеци – оригинал или оверена 
копија); 8. доказ о знању српског језика изда-
то од одговарајуће високошколске установе, 
осим за кандидате који су на српском језику 
стекли одговарајуће образовање; 9. доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење). Пријавни формулар и 
потребна документација (тачке 1-8) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (тачка 9) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. 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 дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове из 
предходног става, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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 уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља је директору школе у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор школе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 8 

дана од дана достављања образложене лис-
те конкурсне комисије. Потребна документа се 
подносе препорученом пошиљком или лично 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на контакт телефоне: тел. бр. 011/8244-191 и 
011/8238-668.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

1. Сарадник у звању сарадник у 
настави за Уставноправну  

ужу научну област, предмет  
Уставно право

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент 
мастер академских или специјалистичких сту-
дија, који је претходне нивое студија завршио 
са укупном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад. Овај као и остали усло-
ви утврђени су чланом 117. Статута Универзи-
тета у Београду – Правног факултета и чланом 
30 Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова на Правном факулте-
ту Универзитета у Београду, 01-број: 2389/1 од 
25.12.2018. године.

2. Сарадник ван радног односа 
(демонстратор) за Радноправну ужу 
научну област, предмет Радно право

на одређено време  
у школској 2022/2023. години,  

на Катедри за јавно право

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких академских студија који је сту-
дије првог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8. Ближи услови утврђени 
су чланом 86 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 
73/18), чланом 117 Статута Правног факулте-
та Универзитета у Београду и Правилником о 
условима, начину и поступку избора демонстра-
тора Правног факултета Универзитета у Београ-
ду, 01-број: 2147/1 од 25.12.2012. године.

ОСТАЛО: обавезна, својеручно потписана, 
пријава кандидата (у три примерка, слободна 
форма, са наведеним контактима) са прилози-
ма у једном примерку (биографија, списак науч-
них радова, радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству) подноси се у 
писарници Универзитета у Београду – Правног 
факултета, Булевар краља Александра 67, од 
8.00 до 15.00 часова, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса или поштом.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МАШТОЛИНО”

11030 Београд 
Димитрија Аврамовића 23

тел. 011/2380-044, 060/3380-044

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: посебни услови: IV степен стручне 
спреме, завршена средња медицинска школа, 
занимање медицинска сестра – васпитач или 
лице са одговарајућим вишим образовањем, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије), на којима је оспособљено за рад са децом 
јасленог узраста – васпитач.

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: посебни услови: завршене студије 
другог степена: мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистич-
ке студије или завршене студије првог степе-
на основне академске или основне специјалис-
тичке студије у трајању од три године, односно 
завшене основне студије у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

ОСТАЛО: општи услови за све кандидате: про-
писани чланом 24 став 1 закона о раду и услови 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17), односно кандидат мора да има: 
одговарајуће образовање из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно чланом 39 Закона о предшколском вас-
питању и образовању; држављанство РС, неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање и психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом (услов се доказује 
приликом закључења уговора о раду). Канди-
дати достављају потребну документацију и то: 
1. пријавни формулар попуњен, одштампан и 
преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, 2. кратку биографију – ЦВ, 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 4. 
фотокопију уверења о стеченој лиценци (само 
уколико је поседују), 5. извод из матичне књиге 
рођених, 6. уверење о држављанству, 7. уве-
рење да нису правоснажном пресудом осуђива-
ни за кривично дело утврђено чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 8. уверење о знању српс-
ког језика (само кандидати који су одговарајуће 
образовање стекли на другом језику). Пријаве 
се достављају поштом или лично на адресу: ПУ 
Маштолино, 11000 Београд, Димитрија Аврамо-
вића 23, са назнаком „За конкурс” или на e-mail 
адресу vrticmastolino@gmail.com (документа-
цију послати скенирану), све у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Домар – мајстор одржавања – столар

УСЛОВИ: средње образовање, V, IV или III 
степен стручне спреме. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет 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 форму-
ларом 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 
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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 Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родосквнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, оверена фотокопија возачке дозволе Б 
категорије. 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. Кан-
дидати 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
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320, 011/3636-321

Ванредни професор за ужу научну 
област Хигијена са медицинском 

екологијом
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Епидемиологија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Клиничка онкологија са 

радиотерапијом
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(ендокринологија) 
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(гастроентерологија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

(кардиологија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област хирургија са 

Анестезиологијом (општа хирургија) 
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
– кардиохирургија) 

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
– ендокрина хирургија) 

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Статистика и информатика у 

медицини
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Патологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, 
VIII степен стручне спреме, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Правилником о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског 
факултета Универзитета у Београду. Посебан 
услов: кандидати који конкуришу за клинич-
ке наставне предмете подносе доказ о радном 
односу на Клиници која је наставна база Меди-
цинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правилни-
ком о условима, начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Медицинског факултета Универзи-
тета у Београду) подносе се писарници Меди-
цинског факултета, Др Суботића 8, у року од 15 
дана од објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„SVET SARA KEY”

Земун – Угриновци, Београдска 120
тел. 060/3470-070

e-mail: svetsarakey@gmail.com

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: завршена медицинска школа смер 
медицинска сестра васпитач (IV степен); пси-
хичка и физичка способност за рад са децом, 
спремност за тимски рад, комуникативност, кре-
ативност. Потребна документа: доказ о стручној 
пракси, држављанство, извод из матичне књиге 
рођених. Кандидати који буду позвани на раз-
говор треба да донесу и потврду да нису осуђи-
вани и о положеној лиценци (није обавезно).

Сервирка – спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка 
и физичка способност за рад у дечијем окру-
жењу. Потребна документа: доказ о завршеној 
основној школи, држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених. Кандидати који буду поз-
вани на разговор треба да донесу и потврду да 
нису осуђивани.

ОШ „САВРЕМЕНА”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 86

тел. 011/4011-200

Наставник немачког језика
са 30 сати радног времена,  

на одређено време од 10 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани германиста или дипломирани професор 
немачког језика, познавање рада на рачунару 
(MS Office, Google Workspace), знање енглес-
ког језика (минимум Б2 ниво). Пријаве слати на 
e-mail: hr@link.co.rs до 31.08.2022. године.

ОШ „САВРЕМЕНА”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 86

тел. 064/1654-446

Наставник техничког и 
информатичког образовања

на одређено време од 10 месеци
2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време од 10 месеци

Наставник информатике и 
рачунарства

на одређено време од 10 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме према 
Правилнику о организацији и систематиза-
цији радних места, познавање рада на рачуна-
ру. Пријаве слати на e-mail: jasmina.franolic@
savremena-osnovna.edu.rs до 15.08.2022. године.

СРЕДЊА ШКОЛА 
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ – ИТХС

11070 Нови Београд, Савски насип 7
тел. 011/4011-200

Наставник електротехничке групе 
предмета

са 30 сати радног времена,  
на одређено време од 10 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер 
инжењер електротехнике или дипломирани 
инжењер електротехнике.

Наставник информатичке и 
програмерске групе предмета

са 30 сати радног времена,  
на одређено време од 10 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани или матсер информатичер, дипломирани 
или мастер инжењер рачунарства и информа-
тике или информационих система.

Наставник математике са 30 сати 
радног времена

на одређено време од 10 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани математичар.

ОСТАЛО: познавање рада на рачунару (MS 
Office, Google Workspace), познавање енглес-
ког језика, пожељна лиценца за наставника. 
Пријаве слати на е-mail: posao@iths.edu.rs до 
31.08.2022. године.

ППУ „БАЈКА”
11500 Обреновац, Четврта 13

тел. 069/2477-539

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време на три месеца

Педагог или психолог
на одређено време на три месеца
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УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме, однос-
но 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 доку-
мента: диплома о завршеном високом образо-
вању (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 ста-
рије од 6 месеци, кратка биографија (Curriculum 
Vitae – CV), са адресом, контакт телефоном, 
e-mail адресом. Очитана лична карта, лекарско 
уверење. Рок за подношење пријаве је осам 
дана од дана објављивања огласа. Кандида-
ти 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, просеч-
на оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Пријаве се предају у затвореној 
коверти лично или поштом на адресу Четврта 
бр. 13, администрацији са назнаком за које рад-
но место се кандидат пријављује. Контакт теле-
фон 069/2477-539. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Оглас се објављује на огласној табли послода-
вца, интернет порталу Националне службе за 
запошљавање и на интернет порталу Минис-
тарства Просвете Републике Србије. 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 кан-
дидата. 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.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
КРИМИНАЛИСТИЧКО-

ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Земун, 11080 Београд, Цара Душана 196

Оглас објављен 20.07.2022. године, у публика-
цији „Послови”, исправља се у називу радног 
места наставник у звању ванредног професора 
или доцента за ужу научну област Информа-
ционе технологије и исправно треба да гласи: 

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 
научну област Информационе 

технолигије за наставни предмет 
Информациони системи

на период од 5 година

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„СУРЧИН”

11271 Сурчин, Братства и јединства 2
тел. 011/6555-773

e-mail: uprava@pusurcin.rs

Секретар установе

УСЛОВИ: НОКС ниво 7.1 VII степен стручне 
спреме, високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; минимум 3 године радног 

искуства на правним пословима, предност рад 
у предшколству. Докази о испуњавању услова: 
попуњен формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој струч-
ној спреми, не старије од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија ове-
рена), не старије од шест месеци; уверење 
о држављанству, оригинал или фотокопија 
оверена, не старије од шест месеци; доказ 
(потврда СУП) да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. 

Стручни сарадник за јавне набавке
на неодређено време

УСЛОВИ: НОКС подниво 6.1 или 6.2 однос-
но VI степен стручне спреме; на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне 
студије) у обиму 180 ЕСПБ бодовано пропи-
су који уређује високо образовањ почев од 
10. септембра 2005. године: на студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем по прописима који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
радно искуство: 3 године у струци, предност 
искуства на пословима јавних набавки, и рад у 
предшколству; знање рада на рачунару. Дока-
зи о испуњавању услова: попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми, не ста-
рије од шест месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија оверена), не старије 
од шест месеци; уверење о држављанству, 
оригинал или фотокопија оверена, не старије 
од шест месеци; доказ (потврда СУП) да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на срп-
ском језику – уверење да је положио испит из 
српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 

Спремачица

УСЛОВИ: НОКС ниво 1 односно основно обра-
зовање, искуство минимум 1 година. Ддока-
зи о испуњавању услова: попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми, не ста-
рије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија оверена), не старије од 
шест месеци; уверење о држављанству, ори-
гинал или фотокопија оверена, не старије од 
шест месеци; доказ (потврда СУП) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. 

Сервирка

УСЛОВИ: НОКС ниво 1 односно основно обра-
зовање, искуство минимум 1 година. Докази о 
испуњавању услова: попуњен формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверења о стеченој стручној спреми, не ста-
рије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија оверена), не старије од 
шест месеци; уверење о држављанству, ори-
гинал или фотокопија оверена, не старије од 
шест месеци; доказ (потврда СУП) да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве: 7 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Биљана Милосављевић 
Миљковић председник комисије. Адреса на коју 
се подносе пријаве: Маршала Тита 20, 11272 
Добановци. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор 
именовати посебним решењем. Кандидати, који 
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су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Место рада: Сурчин.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КУЋА ВЕВЕРИЦА”

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

Спремачица

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме; без обзи-
ра на радно искуство. Заинтересовани кандида-
ти се могу јавити на контакт телефон 064/0022-
990, до 30.08.2022. године; контакт особа је 
Биљана Лемаић.

Медицинска сестра на превентивној 
здравственој заштити

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме-пе-
дијатријска сестра; знање рада на рачуна-
ру; знање енглеског језика – почетни ниво; 
положен стручни испит; без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати се могу 
јавити на контакт телефон 064/0022-990, кон-
такт особа је Биљана Лемаић; слање пријава 
na e-mail: office@vrtickucaveverica.rs до 30.09. 
2022. године.

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 219

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно 
искуство 3 месеца. Заинтересовани кандидати 
пријаву могу послати на e-mail: administracija@
zvdob.rs; контакт телефон је 011/2492-301 
и 064/8677-540. Рок за пријаву на конкурс је 
19.08.2022. године.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/ 3974-349

Виши стручнотехнички сарадник  
за остале делатности – ликвидатура 

и девизно пословање

УСЛОВИ: Опис посла: обавља ликвидацију књи-
говодствених исправа; контролише исправност 
свих улазних, излазних и интерних докумената; 
припрема прописану документацију за слање 
пореских пријава, обрачунава и врши испла-
те лицима ангажованих у настави по основу: 
уговора о ауторском делу, уговору о делу, уго-
вора о привремено-повремених послова; пра-
ти прописе и води евиденцију измена истих из 
делокруга свог рада; врши обрачун, исплату и 
води помоћну евиденцију службених путовања 
у иностранству; девизна плаћања; води књигу 
улазних фактура, учествује у изради пдв еви-
денције; комуницира са странкама и запосле-
нима и решава питања из своје надлежности 
или усмерава на надлежност; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца одсека. Усло-
ви: Стечен 6 ниво, подниво један (ниво 6.1) 
по НОКС-у: које се стиче завршавањем основ-
них академских студија обима од најмање 180 
ЕСПБ бодова, односно основних струковних 
студија обима од 180 ЕСПБ бодова, однос-
но стручни назив стечен завршавањем сту-

дија на вишој школи у трајању до три године, 
који је до ступања на снагу Закона о НОКС-у 
у погледу права која из њега произилазе био 
изједначен да стручним називом првог степе-
на струковних студија у складу са одредбама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова на Факултету за наведено радно место; 
познавање рада на рачунару; најмање 3 годи-
не радног искуства у струци; познавање писа-
ног и говорног енглеског језика; да је кандидат 
држављанин Републике Србије и да има општу 
здравствену способност. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс, оверена фотокопија 
дипломе о завршеним студијама, радна био-
графија (ЦВ), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), потврда да се против кандидата не 
води истрага и потврда о неосуђиваности. Иза-
брани кандидат пре ступања на рад доставља 
уверење о општој здравственој способности.

Самостални стручнотехнички 
сарадник за остале делатности 

– послови везани за реализацију 
студијских програма основних 

и интегрисаних академских 
студија, специјалистичких и 

докторских академских студија 
и специјализација и ужих 

специјализација здравствених 
радника и здравствених сарадника

Опис посла: Учествује у изради општих аката 
Факултета који се односе на утврђивање регу-
лативе из делокруга рада одсека; израђује 
појединачне акте из делокруга рада одсека; 
учествује у организацији пријемног испита; 
контактира и врши преписку са Универзите-
том и другим факултетима, као и са другим 
институцијама; присуствује седницама Настав-
но-научног и Изборног већа и израђује одлуке 
донете на седницама из делокруга рада одсе-
ка; врши пријем докумената кандидата који 
конкуришу за упис на интегрисане академске 
студије; уноси матичне податке у компјутер-
ску евиденцију током уписа на интегрисане 
академске студије; врши упис студената на 
прву годину студија на основу ранг листи које 
добија од ресорних Комисија за упис и на све 
године студија; уноси матичне и друге податке 
у компјутерску евиденцију; прима и обрађује 
пријаве за испите; штампа испитне списко-
ве; уноси оцене у компјутерску евиденцију на 
основу Записника о полагању испита; издаје 
различите врсте уверења; врши администра-
тивну обраду Наставног плана и Наставног 
програма Факултета; одлаже записнике о поло-
женим испитима достављене од стране пре-
дметних наставника у досије студента; врши 
упис године и оверу године за све врсте после-
дипломских студија; контролише, евидентира 
и одлаже уплате школарина и друге уплате у 
досије студената; издаје све врсте уверења 
потребна студентима последипломских сту-
дија; издаје уверења и дипломе о завршеним 
специјалистичким академским студијама као и 
уверења о завршеним докторским академским 
студијама; израђује и врши обраду статистич-
ких извештаја за све врсте последипломских 
студија; израђује годишњи извештај о заврше-
ним специјалистичким академским, докторским 
академским студијама и специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника, продекану за после-
дипломску наставу и континуирану едукацију; 
осим компјутерске обраде све горе наведено 
уноси и у писаној форми; свакодневно ради са 
странкама; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца одсека.

УСЛОВИ: Стечен 6 ниво, подниво један (ниво 
6.1) по НОКС-у: које се стиче завршавањем 
основних академских студија обима од најмање 
180 ЕСПБ бодова, односно основних струков-
них студија обима од 180 ЕСПБ бодова, однос-
но стручни назив стечен завршавањем сту-
дија на вишој школи у трајању до три године, 
који је до ступања на снагу Закона о НОКС-у 
у погледу права која из њега произилазе био 
изједначен да стручним називом првог степе-
на струковних студија у складу са одредбама 
Правилника о организацији и систематизацији 
послова на Факултету за наведено радно место; 
познавање рада на рачунару; најмање 3 годи-
не радног искуства у струци; познавање писа-
ног и говорног енглеског језика; да је кандидат 
држављанин Републике Србије и да има општу 
здравствену способност. Потребна документа-
ција: пријава на конкурс, оверена фотокопија 
дипломе о завршеним студијама, радна био-
графија (ЦВ), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), потврда да се против кандидата не 
води истрага и потврда о неосуђиваности. Иза-
брани кандидат пре ступања на рад доставља 
уверење о општој здравственој способности.

ОСТАЛО: пријаве са документацијом се дос-
тављају лично или поштом у затвореној ковер-
ти на адресу Универзитет у Београду – Фарма-
цеутски факултет (за конкурс за радно место 
ул. Војводе Степе 450, 11221 Београд, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ”
11000 Београд, Паунова 19а

тел. 011/3983-590

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане у чл. 122 и 139. 
и члана 140. ставови 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020), у даљем тексту Закона. 
За директора школе може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање сте-
чено на 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручје рада, за педагога и 
психолога школе; дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), као доказ о резултатима стручно 
педагошког надзора и цену спољашњег вред-
новања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора школе.Изузетно ако се на 
конкурс не појави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем, из члана 140.ставо-
ви 1. и 2. Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140. став 3. Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 10 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи 1) биографске податке, односно биогра-
фију; 2) оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; 3) оверен препис уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту (дозволи за рад); 4) обуку и положен 
испит за директора; 5) потврду да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог образовања 
(не старије од 6 месеци), односно за лице које 
испуњава услове из члана 122. став 6. Зако-
на, потврду да има најмање 10 година радног 
искуства у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 6) 
лекарско уверење – да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (подноси се пре закључења уговора 
о раду); 7) уверење из суда да против канди-
дата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); 8) Уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139. став 1. 
тачке 3. Закона (не старије од 6 месеци); 9) 
Уверење о држављанству (оригинал или ове-
рана фотокопија да није старија од 6 месеци); 
10) Извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 
месеци); 11) оквирни план и програм рада 
директора школе за време трајања мандата 
од 4 године, као и остала документа која могу 
послужити као доказ о стручним и организа-
торским способностима; 12) доказ о резулта-
ту стручно педагошког надзора кандидата; 13) 
доказ о резултату стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, уко-
лико се на конкурс појави лице које је претход-
но обављало дужност директора установе; 14) 
доказ да зна језик на којем се остварује вас-
питно образовани рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; 15) 
Пријавни формулар за пријаву на Конкурс ски-
нут са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу школе у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе”, 
лично или поштом. Неблаговремене и непотпу-

не пријаве на конкурс се неће разматрати, као 
и фотокопије докумената која нису оверена од 
стране надлежног органа (јавног бележника, 
органа градске или општинске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе радним данима од 9.00 часова до 
14.00 часова, на телефон 011/3983-590.

ПУ „ЧАРОБНО ЦАРСТВО”
11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49

тел. 065/663-36-33

Сервирка

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Пријаве 
слати до 15.08.2022. године.

БОР

ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ”
19257 Рудна Глава
тел. 030/2585-650

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
139, 140, а у вези са чланом 155 став 1 и 2 тач-
ка 1) закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), стечено 
на студијима другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Степен и врста образовања морају бити 
у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник РС”, 
бр. 11/02, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Настав-
ник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогијеи психологије 
или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чла-
на 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да 
поседује: уверење о држављанству (у оригина-
лу или овереној фотокопији); психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнућа, за кривично дело примања и давања 
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. 
Уз захтев кандидат доставља: оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању 
са исправом којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-

гије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит – испит за лиценцу; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављнству (не старије од 
6 месеци – оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидат мора да зна српски језик. Кандидат 
чија је пријава потпуна и благовремена и уз 
коју су приложени сви докази и који испуња-
ва услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих 
поступака о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем имејла или бројева телефона које су 
навели у својим пријавама. Разговор са канди-
датима ће се обавити у просторијама секретара 
школе с тим што ће кандидати о датуму и вре-
мену бити обавештени на контакт адресе или 
путем имејла које су навели у пријави. За дока-
зе који су неопходни у поступку одлучивања, 
установа поступа у складу са ЗОУП-ом („Служ-
бени гласник РС”, бр. 18/16 и 92/18 – аутентич-
но тумачење) и уз сагласност запосленог (обра-
зац 1). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве треба послати на напред 
наведену адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 030/2585-650.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/458-291

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка одсутне 

запослене на рад (породиљско) 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане одредбом чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. да 
имају одговарајуће образовање, сходно одред-
би чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, односно високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова из тачке 1, 3) -5) подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова из тач.2) пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
као и (оригинал или оверене копије): доказ о 
образовању – диплому или уверење о стеченом 
образовању – за кандидате који су стекли обра-
зовање на студијама другог степена и доказ о 
образовању на основним академским студијама; 
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уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; очитану 
личну карту (или фотокопију личне карте без 
читача); доказ о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривична дела набројана у 
тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а, 
не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија која ће бити именована од 
стране директора школе, сходно и у роковима 
прописаним одредбом чл. 154. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране, а сви кандидати у пријави треба да 
наведу контакт телефон. Пријаве доставити 
лично у школи или послати поштом на адре-
су: ОШ „Бранко Радичевић”, 19210 Бор, Моше 
Пијаде 31, са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место наставника разредне наставе”. За 
све додатне информације, обратити се имејлом 
на osbrankoradicevic@mts.rs или позвати на кон-
такт телефон: 030/458-291.

ОШ „СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/4216-88

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022/2023. године, односно  
до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
утврђене у члану 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. да има одгова-
рајуће образовање: IV степен стручне спреме, 
завршен програм обуке за педагошког асистен-
та, 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и ромски језик (у складу са чланом 139 став 1 
тачка 4) Закона о основама система образовања 
и васпитања). Докази о испуњености услова из 
тачке 1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 
пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолоппсог развоја Републике Србије, 
(оригинал или оверене копије): доказ о струч-
ној спреми; доказ да кандидат има завршену 
обуку за педагошког асистента, (педагошки 
асистент: сертификат издат од стране минис-
тарства надлежног за послове образовања; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених; 
очитану личну карту (или фотокопију). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене иријаве неће бити 
разматране, а сви кандидати у пријави треба да 
наведу број телефона. Пријаве слати на горе 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за радно место педагошког асистента” или 
донети лично код секретара школе.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

32240 Лучани, Радничка бб.
тел. 032/817-339

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће опште услове, а на основу чланова 139 и 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 
и 129/21); да имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против 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 познају језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Одго-
варајуће образовање је регулисано чланом 
141 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 
и 129/21) и то васпитач који је стекао одгова-
рајуће високо образовање за васпитача, на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), односно васпитач који је 
стекао одговарајуће образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, односно, 
изузетно, стечено одговарајуће високо образо-
вање за васпитача на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу: 1) 
пријаву на конкурс на пријавном формулару 
који се може преузети и попунити са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) кратку радну 
биографију; 3) оверен препис (копију) дипло-
ме, односно уверења о стеченој стручној спре-
ми; 4) уверење о држављанству; 5) извод из 
матичне књиге рођених; 6) уверење МУП-а 
да нису правоснажном пресудом осуђивани 
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (наведено у општим условима кон-
курса). Изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење о здравственој способности. Докумен-
та морају бити оригинал или оверене копије 
не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горе наведену адре-
су, препорученом поштом или донети лично у 
просторије Предшколске установе на наведе-
ној адреси, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком „За конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у обзир. Достављена документација се 
не враћа.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ 
32000 Чачак, Светог Саве 65

тел. 032/303-414

Стручни сарадник за програмске 
активности

Опис послова: обавља пословну комуникацију, 
учествује у програмирању, изради програма и 
планирању свих облика рада, и стара се о реа-
лизацији програмских садржаја, ради на инови-
рању програмских садржаја за талентоване и 
надарене ученике; обавља стручне послове за 
потребе Управног и Надзорног одбора, припре-
ма и обрађује материјале које разматрају орга-
ни Центра, присуствује њиховим седницама и 
стара се о записнику са седница ових органа, 
учествује у ангажовању ментора, предавача и 
сарадника за реализацију програма и обавља 
потребну комуникацију током припремног и 
такмичарског периода са основним и средњим 
школама Моравичког округа, полазницима и 
менторима. Припрема садржаје и уређује сајт 
РЦТ Чачак; припрема извештаје о реализацији 
активности градским органима и Министарству, 
води финансијски и административни део пос-
ла реализује и организује све нивое такмичења 
(општинско, регионално, државно); обавља и 
друге послове, по налогу директора установе.

УСЛОВИ: стручна спрема:, висока стручна спре-
ма (VII/1степен стручне спреме); радно иску-
ство: најмање 3 године искуства на сличним 
пословима. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе доказе о испуњавању услова из кон-
курса и то: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету, висока стручна спрема (VII/1 
степен стручне спреме), доказ о минимум три 
године радног искуства на сличним послови-
ма, извод из матичне књиге рођених, доказ да 
лице није осуђивано, доказ да се против лица 
не води кривични поступак. Пријаве на оглас 
подносе се у коверти или лично у зграду Агро-
номског факултета Чачак, насловљено на Реги-
онални центар за талент Чачак од 8.00 до 13.00 
часова сваког радног дана, Цара Душана 34 или 
препоручено путем поште на напред наведену 
адресу, а све у року од 8 радних дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Кан-
дидати су дужни да уз тражену документацију 
доставе и биографију – ЦВ о себи, са назнаком 
адресе и контакт телефоном. Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се при-
ма. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

ЈАГОДИНА

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ”
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/611-175, 035/613-719

e-mail: dsvisoki@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, члновима 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 у даљем тексту Закон) и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, стручног сарадника сте-
чено 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
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групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, 
уз шта мора да има завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2. да има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
као језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, стручног сарадника (члан 122); 7. 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8. да има 
лиценцу за директора школе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); 9. доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата (извештај 
просветног саветника) као и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора и оценус-
пољашњег вредновања, ако је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора школе; 10. 
изузетно ако се на конкурс не пријави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
горе наведених услова има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона и најмање 
10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог образо-
вања и васпитања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању (оверен препис или ове-
рену фотокопију додатка дипломе уколико се 
уз диплому издаје додатак по посебним про-
писима); оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за рад наставника и 
стручног сарадника; оверен препис или овере-
ну фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује), потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из казнене евиденције да лице 
није осуђивано – издаје МУП РС (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак и да није 
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оверена фотокопија или 
оригинал не старији од 6. месеци); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом, оригинал 
или оверена копија (не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); радну биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, поседовању организа-
ционих способности и кратким прегледом про-
грама рада за време мандата директора школе; 
доказ о разултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о разул-
тату стручно-педагошког надзора о раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује. Кандидат изабран за директора школе 
који нема положен испит за директора школе 
дужан је да га положи у року до 2 године од 
дана ступања на дужност, у складу са услови-
ма прописаним законом. Подаци који се при-
купљају од кандидата биће коришћени само 
ради обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са одговарајућим одредбама Закона 
о заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/2018). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Неблаговремена пријава је пријава која је 
поднета након истека рока на који је конкурс 
објављен. Непотпуна пријава је она пријава 
која не садржи тражену конкурсну документа-
цију. Министар бира директора у року од 30 
дана од дана пријема документације коју му је 
доставио Школски одбор и доноси решење о 
његовом именовању, о чему Школа обавешта-
ва лица која су се пријавила на конкурс. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се 
на адресу школе, лично или поштом, са наз-
наком „Комисији за избор директора школе”. 
Достављена документација се не враћа. Ближа 
обавештења могу се добити код секретара шко-
ле, радним даном од 10.00 до 14.00 часова, на 
телефон: 035/613-719 и 035/611-175.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни 
или редовни професор за научну 

област Културолошке науке и 
комуникологија, за ужу научну 

област Комуникологија
на одређено време од пет година 

(ванредни професор) или неодређено 
време (редовни професор)

УСЛОВИ: научни назив доктора наука за науч-
ну област за коју се кандидат бира и остали 
услови прописани чланом 74 и 75 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” 
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 
– др. закони, 11/21 – аут. тумачење, 67/21 – 
др. закон и 67/21), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број I-01-480 од 03.06.2022. 
године, Правилником о критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
пречишћен текст, број И-01-478 од 03.06.2022. 
године (оба правилника доступна су на сајту 
Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.
rs/dokumenti.php на картици Универзитетски 
прописи, избори у звање наставника); као и 
непостојање сметњи из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Уз пријаву на конкурс 
доставити у папирној форми: оверене фотоко-
пије диплома као доказ о одговарајућој струч-
ној спреми и завршеним претходним степени-

ма студија, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), доказ надлежног 
органа (полицијска управа) о неосуђиваности 
у смислу члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе у електронском облику, 
на начин утврђен Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање, које је саставни 
део Правилника о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу, број I-01-480 од 
03.06.2022. године. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
разматрати.

КИКИНДА

ОШ „Др ТИХОМИР ОСТОЈИЋ”
23326 Остојићево, Маршала Тита 58

тел. 0230/770-54
e-mail: osostojicevo@mts.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника и то за рад у школи оне врсте и подручја 
рада којој припада школа, за педагога и пси-
холога; 2. да кандидат има дозволу за рад за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
3. да има обуку и положен испит за директора 
установе; 4. да има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања 
и васпитања, 5. испуњеност услова за пријем у 
радни однос у установи за образовање и вас-
питање из члана 139 Закона. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат с одго-
варајућим високим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 закона, за директора школе може 
бити изабрано и лице које поседује: одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање на студијама првог сте-
пена, студијама у трајању од три године или 
више образовање), за наставника оне врсте 
школе којој припада школа; дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора устано-
ве; најмање десет година рада у установи за 
образовање и васпитање, на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс учесник треба 
да поднесе: уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању – на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или област педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
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односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, изузетно, 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем; уверење 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверен препис 
или оверена фотокопија); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оригинал или оверена фотокопија); 
радну биографију својеручно потписану; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом (не старије од 6 месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); уверење 
о положеном испиту за директора установе 
(оригинал или оверени препис или оверена 
фотокопија) пријава која не буде садржала 
уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит); уверење да има писич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран по конкурсу пре закључења уго-
вора о раду (оригинал или оверени препис или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс); уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; попуњен формулар за пријаву на конкурс 
који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; фотокопију или 
испис личне карте; уколико кандидат поседује 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду доставља извештај просветног саветни-
ка (оригинал или оверена фококопија). Пријаве 
са приложеном документацијом слати поштом 
препоручено или лично од 8.00 до 12.00 часо-
ва на адресу: 23326 Остојићево, Маршала Тита 
58 са назнаком „Конкурс за избор директора – 
не отварати”. Рок за подношење пријава је 15 
дана рачунајући од дана објављивања конкур-
са. Лице које је учесник конкурса може добити 
додатне информације код секретара школе на 
телефон 0230/770-54. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „АРАЊ ЈАНОШ”
24426 Трешњевац, Маршала Тита 62

тел. 024/4883-416
e-mail: ajanos.isk@gmail.com

Наставник биологије
на мађарском наставном језику, на 

одређено време, ради замене одсутне 
раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: мора да 
има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012... и 2/22): професор 
биологије, дипломирани биолог, дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог, професор 

биологије и хемије, дипломирани биолог – смер 
заштите животне средине, дипломирани биолог 
– еколог, дипломирани професор биологије и 
хемије, професор биологије – географије, про-
фесор биологије – хемије, професор биологије 
– физике, професор биологије – информатике, 
професор биологије – математике, дипломира-
ни професор биологије – мастер, дипломирани 
биолог – мастер, дипломирани професор био-
логије – хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије – географије, мастер, дипломирани 
молекуларни биолог – мастер, дипломирани 
биолог заштите животне средине, мастер био-
лог, мастер професор биологије, мастер про-
фесор биологије и географије, мастер про-
фесор биологије и хемије, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије биологије; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и мађарски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

Наставник немачког језика
са 44, 44% радног времена, на 

мађарском наставном језику, на 
одређено време ради замене одсутне 

раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система обраовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: мора да 
има одговарајуће образовање за наставнике 
основне школе у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012... и 2/22): професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност); ица која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама / про-
грамима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 

кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и мађарски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати на оба радна места 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидат треба да доставља: 1) крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; 
2) оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; 3) оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије; 4) оригинал или оверену копију изво-
да из матичне књиге рођених; 5) доказ о нео-
суђиваности (извод из казнене евиденције); 6) 
доказ о познавању језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (мађарски језик) – у 
складу са чланом 141 став 7 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) послове наставни-
ка и стручног сарадника, осим за ромски језик, 
може да обавља лице које је стекло средње, 
више и високо образовање на мађарском језику 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са ученицима – лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом 
предати лично у школи или послати поштом на 
адресу: ОШ „Арањ Јанош” (Конкурс за настав-
ника), 24426 Трешњевац, Маршала Тита 62. 
Више информација на број: 024/4883-416 или 
на e-mail адреси: ajanos.isk@gmail.com 

ОШ „МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71

тел. 023/066-004

Наставник мађарског језика и 
књижевности

на одређено време за рад на мађарском 
наставном језику ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије у складу са Законом о високом 
образовању почев од 10. септембра 2005. годи-
не, или да има високо образовање, на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године за наставника, 
за педагога и психолога) и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), да 
је врста стручне спреме наставника мађарс-
ког језика и мађарског језика и књижевности 
у складу са чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
Основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021) професор, односно дипломи-
рани филолог за мађарски језик и књижевност, 
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мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил мађарски језик) и мастер 
професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил мађарски 
језик), психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(мађарски језик) српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс која се налази на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и крат-
ке биографије, поднесе оверене фотокопије 
докумената којима доказује да испуњава усло-
ве конкурса и то: диплому о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци), уверење или потвр-
ду да није правоснажножном пресудом осуђи-
вана/о за кривична дела која су прописана у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) доказ о знању срп-
ског и мађарског језика (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о заврше-
ном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оверена фотокопија 
потврде или уверења о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о завршеном 
средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику или оригинал или оверена 
фотокопија потврде или уверења о положе-
ном испиту из мађарског језика по програму 
одговарајуће високошколске), исправу којом 
кандидат доказује да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење 
или оверену фотокопију индекса о положеним 
испитима из педагогије и психологије или доказ 
о положеном испиту за лиценцу). Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
текста конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи искучљиво поштом, на адре-
су: ОШ „Мора Карољ” Велика 71, Сајан 23324.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 7

тел. 0230/422-023

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: кандидат треба да је: (1) професор 
психологије; (2) дипломирани психолог; (3) 
дипломирани школски психолог – педагог; (4) 
дипломирани психолог, смер школско-клинич-
ки; (5) дипломирани психолог – мастер; или 
(6) мастер психолог. Лице из подтач. (5) и (6) 
мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета. Испуњеност ових услова 
доказује се потврдом издатом од стране матич-
не високошколске установе. Кандидати који се 
пријављују на конкурс морају да имају одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кан-
дидати који се пријављују на конкурс морају да 
знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. На сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја постављен је фор-
мулар који се попуњава приликом пријављи-
вања на конкурс за пријем у радни однос у 
установи. Формулар је доступан у делу Запо-
шљавање у просвети. Уз наведени формулар 
(пријаву) кандидат треба да поднесе следећа 
документа: Кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) – подноси се пре 
закључења уговора о раду; уверење да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(издато после објављивања конкурса); Оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); доказ да 
кандидати знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – подносе 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику (оверену фотокопију); оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте / очитану личну карту.

Наставник предметне наставе  
– рачунарство и информатика

на одређено време, за време мандатног 
период директора школе

УСЛОВИ: кандидат треба да је: (1) професор 
информатике, односно дипломирани информа-
тичар; (2) професор математике и рачунарства; 
(3) професор математике, односно дипломира-
ни математичар, смер рачунарство и информа-
тика; (4) дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику; (5) дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови, односно одсеци; 
(6) дипломирани инжењер електронике, сви 
смерови, односно одсеци; (7) дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информацио-
не системе, информационе системе и техноло-
гије; (8) дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; 
(9) дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско-организациони, економска статистика 
и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статис-
тика, информатика и квантна економија; (10) 
професор технике и информатике; (11) дипло-

мирани математичар; (12) дипломирани инфор-
матичар; (13) дипломирани информатичар 
– пословна информатика; (14) дипломирани 
информатичар – професор информатике; (14а) 
дипломирани инжењер организационих наука 
– одсек за управљање квалитетом; (14б) мас-
тер инжењер софтвера; (14в) мастер инжењер 
информационих технологија и система; (14г) 
мастер дизајнер медија у образовању; (14д) 
мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет); (15) дипломирани информатичар – мас-
тер; (16) дипломирани професор информати-
ке – мастер; (17) дипломирани информатичар 
– мастер пословне информатике; (18) дипло-
мирани професор технике и информатике – 
мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер 
информатичар; (21) мастер инжењер електро-
технике и рачунарства; (22) мастер инжењер 
информационих технологија; (23) мастер про-
фесор технике и информатике; (24) мастер 
инжењер организационих наука (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке); 
(25) мастер дизајнер медија у образовању; (26) 
мастер професор информатике и математике; 
(27) * мастер професор технике и информати-
ке. Лице из тачке 16) које је стекло академско 
звање мастер мора имати, у оквиру завршених 
студија, положених најмање пет предмета из 
области рачунарства и информатике (од тога 
најмање један из области Програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области – Математика или Теоријско рачунар-
ство, што доказују потврдом издатом од стра-
не матичне високошколске установе. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да 
изводи и лице које је стекло академско звање 
мастер, а у оквиру завршених студија има поло-
жених најмање пет предмета из области рачу-
нарства и информатике (од тога најмање један 
из области Програмирање) и најмање два пред-
мета из једне или две следеће области – Мате-
матика или Теоријско рачунарство. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да 
изводи и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, савладало програм рачу-
нарства и информатике у трајању од најмање 
четири семестра. Уколико школа преузимањем 
или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1, 3 и 4 ове тачке, 
наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Рачунарство и информатика 
могу да изводе и лица која су стекла стручни 
назив струковни специјалиста, ако у оквиру 
завршених студија имају положених најмање 
пет предмета из области рачунарства и инфор-
матике (од тога најмање један из области Про-
грамирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области – Математика или Тео-
ријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 
2-5. ове тачке утврђује министарство надлеж-
но за послове образовања, на основу наставног 
плана и програма студија, односно студијског 
програма. Кандидати који се пријављују на кон-
курс морају да имају одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука;  
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2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидати који 
се пријављују на конкурс морају да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
На сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја постављен је формулар који се 
попуњава приликом пријављивања на конкурс 
за пријем у радни однос у установи. Формулар 
је доступан у делу Запошљавање у просвети. Уз 
наведени формулар (пријаву) кандидат треба 
да поднесе следећа документа: Кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
– подноси се пре закључења уговора о раду; 
уверење 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (издато после 
објављивања конкурса); оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); доказ да кандидати знају 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку (оверену фотокопију); оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; фотокопију 
личне карте / очитану личну карту.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или слатиу затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурс” на горе наведену 
адресу. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након 
достављања резултата психолошке процене за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење). Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у скла-
ду са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/2018). 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23300 Кикинда, Светозара Милетића 16

тел. 0230/402-990

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: а) 
студије другог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, б) студије другог степена из 
области педагошкох наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука. 1) 
на основним студијима у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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 пред-
мет, односно групу предмета. Кандидат мора 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, против кога 
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 наведе-
на кривична дела, дозволу за рад наставника/
стручног сарадника (лиценцу), држављанство 
Републике Србије и језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: преглед кретања у 
служби, радну биографију, оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оригинал или оверену фотокопију дозволе за 
рад наставника, васпитача или стручног сарад-
ника, потврду да има најмање осам година 
година рада у установи образовања, уверење/
потврду (оригинал) из надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљање, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 
за кривично дело примања и давања мита. Уве-
рење/потврду (оригинал) из надлежног 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 подоношења оптуж-
ног предлога за наведена кривична дела. Уве-
рење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених. Кандидат за дирек-
тора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву 
на конкурс достави и доказ о резултату стручно 
педагошког надзора о његовом раду (извештај 
просветног саветника) . Кандидат који је пре-
дходно обављао дужност директора школе 
дужан је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања.Доказ о испуњености услова да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о међусобним пра-
вима и обавезама директора установе. Дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом обра-
зовању уколико је на српском језику на којем 
се оставрује образовно, васпитни рад уједно је 
и доказ да кандидат зна српски језик и језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад, у 
супротном је потребно доставити оверену фото-
копију уверења о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високо школ-
ске установе. 
Напомена: Документација која се доставља 
уз пријаву кандитат доставља у три пример-
ка (један примерак чини оригинал или фото-
копија наведене документације коју је оверио 
јавни бележник и још се у два примерка дос-
тављају обичне фотокопије оверених приме-
рака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати са назнаком „Конкурс за 
директора” на адресу: Основна школа „Ђура 
Јакшић”, Светозара Милетића 16, 23300 Кикин-
да. За све информације можете позвати секре-
тара школе на број телефона 0230/402-990.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„НАША РАДОСТ”
Косово Поље

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске 
установе треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања ако је стекао високо обра-
зовање за васпитача, стручног сарадника, на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, да има дозво-
лу за рад (лиценцу), да има обуку и положен 
испит за директора установе, и најмање осам 
година рада у предшколској установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице 
које има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона ако је стекао високо обра-
зовање за васпитача на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, да има дозволу за рад (лицен-
цу), обуку и положен испит за директора 
установе, и има најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку 
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и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично делоза 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцијуи за 
које није у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује васпитно образовни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: 1) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; 2) 
оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу односно стручном испиту; 
3) уверење о положеном испиту за директо-
ра установе; 4) потврду о радном искуству у 
предшколској установи; 5) лекарско уверење 
о општој здравственој способности (не старије 
од шест месеци); 6) уверење да кандидат није 
осуђиван (не старије од шест месеци); 7) уве-
рење да се против кандидата не води судски 
поступак (не старије од шест месеци); 8) извод 
из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); 9) уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); 10) 
биографија. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање, Пријаве доставити у предшколску уста-
нову „Наша радост”.

ПУ „СУНЦЕ”
Липљан

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшкол-
ске установе треба да испуњава следеће усло-
ве: дужност директора предшколске установе 
може да обавља лице које има високо образо-
вање из члана 140 ст. 1, 2 и 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то на 
студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије за васпитача или 
стручног сарадника; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање све 
до 10. септембра 2005. године за васпитача или 
стручног сарадника; на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) у трајању од 
три године или вишим образовањем; поседо-
вање дозволе за рад васпитача или стручног 
сарадника; обука и положен испит за директо-
ра; најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вање; кандидат треба да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-

ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна српски језик, и језик 
на којем се остварује рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави следеће: доказ о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверен препис или оврену 
фотокопију докумената о положеном испиту за 
лиценцу; потврда о радном стажу у установи 
на пословима васпитања и образовања; уве-
рење из казнене евиденције да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање, 
занемаривање малолетног лица; уверење од 
старне надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак; доказ о поло-
женом испиту за директора; кратка биографија. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Документа се 
достављају у установи ПУ „Сунце” у Липљану. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узети у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I”

34310 Топола, Шумадијска 2
тел. 034/6811-035

Оглас објављен 20.07.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 996-997), за радно место 
наставник српског језика и књижевности, због 
техничке грешке поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I”
34310 Топола, Шумадијска 2

тел. 034/6811-035

Наставник српског језика  
и књижевности

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то да: а) има 
одговарајуће образовање прописано има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране („Службени глас-
ник РС”, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018), 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала, и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање као и да се про-
тив кандидата не води кривичми поступак или 

истражне радње; г) држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака а), в) г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке б) ове одлуке прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат има обавезно образовање из члана 
140 овог закона – 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 Европ-
ским системом преноса бодова (уверење или 
потврда или уверење о положеном испиту за 
лиценцу): за кандидате који ово образовање не 
поседују, у складу са чланом 142 став 2 настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; доказ из казнене евиденције МУП-а да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела наведена 
у условима из члана 139 Закона (оригинал или 
оверена копија) као и доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак или истраж-
не радње; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија); доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад, уколи-
ко образовање није стечено на српском језику; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом иза-
брани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http: 
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc) кандидати 
достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве доставити на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс – не 
отварати”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПЕТАР НИКОЛИЋ”

36202 Самаила, Душана Силног 14 А

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника у основној шко-
ли, односно педагога или психолога, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
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студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. да има дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога; 3. да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од ступања на дужност); 4. да има 
најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5 да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 6. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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, као језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да докажу 
испуњеност условa достављањем следеће доку-
ментације: попуњен и одштампан формулар за 
пријаву на конкурс (формулар се налази се на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, у складу са одредбом члана 140 Закона; 
доказ о поседовању дозволе за рад наставника 
и стручног сарадника – оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу; доказ да кандидат има обуку и поло-
жен испит за директора школе – оверену копију 
документа да кандидат има обуку и положен 
испит за директора школе (уколико поседује); 
пријава која не буде садржала доказ о савла-
даној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе; доказ 
о годинама рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања – потврду (у оригиналу или 
оверену фотокопију) о годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученици-
ма – лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци); уверење 
надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак и да није покрену-
та истрага, у оригиналу или овереној фотоко-
пији (не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
о казненој евиденцији за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у оригиналу или ове-
реној фотокопији (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије, у ори-
гиналу или овереној фотокопији (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, у 
оригиналу или овереној фотокопији, издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом; доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – српски језик (само кан-
дидат који образовање није стекао на српском 

језику). Кандидат доставља потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је положио 
испит из српског језика у оригиналу или ове-
рену фотокопију; извештај просветног саветни-
ка о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата, уколико је вршен надзор, уко-
лико надзор није вршен потребно је достави-
ти потврду надлежне школске управе, да није 
вршен стручно-педагошки надзор кандидата 
(не старију од 6 месеци); доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора школе 
(оверена копија); уколико надзор није вршен 
у доставити потврду надлежне школске упра-
ве, да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе (не старију 
од 6 месеци); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора и комплетном документацијом 
доставља лично или поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „Пријава за избор дирек-
тора”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 036/5882-002, 5882-080, 
сваког радног дана од 8.00-12.00 часова.

ОШ „ЖИВАН МАРИЧИЋ”
36221 Жича, Жички пут бб.

тел. 036/5817-317

Наставник енглеског језика
са 99% радног времена на одређено 

време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 (замена директора за време 

другог мандата)

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 113/2017, 95/2018), треба да испуњава 
и посебне услове предвиђене члановима: 139. 
ст. 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140. ст. 1. тачка 1. 
подтачка (1) и (2), тачка 2. и став 2. истог чла-
на, чл. 142. ст. 1. и ст. 2. Закона. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са чл. 3 тач-
ка 3 подтачка 1) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22). Кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са европс-
ким 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 чл. 142 ст. 1. овог закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142. ст. 
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.Кандидат треба да има држављанство 
Републике Србије (уверење о држављанству 
у оригиналу или овереној копији); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван прав-

носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна 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 при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о стеченом образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију дока-
за да кандидат има образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психоло-
гије 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 га стек-
не у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов пола-
гања испита за лиценцу, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци 
– оригинал или оверена копија). Доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кри-
вична дела, извод из казнене евиденције, при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад – српски језик, у обавези 
су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског 
језика. Лекарско уверење, којим се потврђује 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Пријаве се дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”, лично или 
поштом на адресу: ОШ „Живан Маричић”, ул. 
Жичка 197, 36221 Жича. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
За додатне информације обратити се секрета-
ријату школе на телефон 036/5817-317.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
ДОБРИЦА ЋОСИЋ
37245 Велика Дренова

тел. 037/725-110

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови који се од кандидата тра-
же: 1.Одговарајуће образовање из члана 140.
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 129/21) за наставника и стручног сарад-
ника. 2. Дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника. 3. Најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 4. 
Психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима. 5. Да није осуђи-
ван правоснажном пресудом, за кривично дело 
за које му је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полен слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. 6. Држављанство Републике Србије. 7. 
Знање српског језика. Кандидати достављају 
следеће доказе о испуњености услова:оверен 
препис дипломе факултета; оверена фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту 
или лиценце;потврду о најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије и извод из матичне књиге родјених 
издати у последњих шест месеци или трајне 
важности; биографске податке (посебно кре-
тање у служби и радна биографија), са евен-
туалним прилозима којима се доказује стручне, 
педагошкеорганизационе и друге способности, 
а обавезно извештај просветног саветника о 
раду кандидата (ако постоји), а лице које је 
предходно обављало дужност директора дуж-
но је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Учесницима конкурса биће достављено 
обавештење о избору директора по овом кон-
курсу, у складу са чланом 123. став 18. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у листу „Послови”. Пријаве 
са доказима слати на горе наведену адресу.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”

16215 Црна Трава

Наставник разредне наставе
на одређено време,  

до повратка запосленог са функције 
директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за прије-
му радни однос утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона: 
1. да има одговарајуће високо образовање за 
наставника разредне наставе за рад у школи 
према чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти 
образовање наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019, /2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021) и то: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе следећу документацију: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лицен-
цу, пријава која не садржи доказ о положеном 
испиту за лиценцу неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за лиценцу, 
доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказује се 
овереном фотокопијом јавне исправе о стече-
ном образовању, а уколико стечено образовање 
није на језику на ком се остварује образов-
но-васпитни рад потребан је доказ да је кан-
дидат положио испит из српског језика по про-
граму одговарaјуће високошколске установе), 
уверење да нису осуђивани из групе кривичних 

дела из конкурса издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од 6 месеци) – оригинал или 
оверена копија, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал или оверена копија; извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена копија; 
биографске податке, односно радну биографију 
са адресом и бројем телефона. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима – лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар попунити 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http: //
www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом 
доставити на адресу Основна школа „Алексан-
дар Стојановић”, 16215 Црна Трава, са назна-
ком „Конкурс – не отварај”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација коју кандидати предају се не 
враћа. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе тел. 016/811-105.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ”

Шишава, 16210 Власотинце
тел. 016/875-977

Домар / мајстор

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Канди-
дат може да буде примљен у радни однос под 
условима: 1) да има одговарајуће образовање, 
средња стручна спрема из области звања 
металске, столарске, електричарске струке и 
испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници); 
2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језики и језик на којем се остварује 
образовноваспитни рад; Докази о испуњености 
услова из тачке под 1), 3) и 4) саставни су део 
пријаве на конкурс и, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.Сва документа не могу бити старија 
од 6 месеца, могу бити оригинали или овере-
не фотокопије. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће директор, 
у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе. Пријавни формулар и потребну 

Посао се не чека,  
посао се тражи
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документацију треба послати на адресу: ОШ 
„Браћа Миленковић” село Шишава, 16210 Вла-
сотинце. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон 
016/875-977.

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб.

тел. 016/732-300

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122 став 2 и 5 чл. 139 и чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 став, 1-2 Закона о основама 
образовања и васпитања, тј. високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, из 
чега лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да поседује дозволу за рад (лиценца) наставни-
ка односно стручног сарадника; обуку и поло-
жен испит за директора установе-лиценца за 
директора школе (кандидат који ту лиценцу) не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора школе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); нај-
мање 8 година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицим; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство РС; да зна српски 
језик. Изузетно ако се на конкурс не пријави 
ни један кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 став 1-2 закона, за директора 
основне школе може да буде изабрано и лице 
које, уз испуњеност горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 
3 истог Закона, тј. високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање, за наставника основне шко-
ле, дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра школе и најмање 10 година рада у установи 
на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања (чл. 122 
став 6 Закона). Правилником о степену и врсти 

образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни 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, 
2/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022 у 
даљем тексту: Правилник, прописани су сте-
пен и врста образовања наставника и стучних 
сарадника у основној школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: диплому о стеченом образовању у 
степену и врсти из Правилника (уколико је 
кандидат стекао мастер диплому прилаже се 
диплома основних академских студија); доку-
мент о положеном стручном испиту за настав-
ника стручног сарадника – лиценца; документ 
о положеном стручном испиту за директора 
установе – лиценца за директора (пријава 
која не садржи доказ о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а уколико по расписаном конкурсу буде 
изабрано лице које нема лиценцу за дирек-
тора установе, биће у обавези да испит за 
директора положи у законском року); доказ 
о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученици-
ма, лекарсо уверење (не старије од 6 месе-
ци); доказ о неосуђиваности у смислу чла-
на 139 став 1 тач. 3 Закона, не старије од 6 
месеци; доказ да није покренута истага нити 
се води поступак пред надлежним судом, не 
старије од 6 месеци; доказ о држављанству, 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом); доказ о знању српског језика уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; доказ о знању српског језика, 
уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора о раду кандида-
та – извештај просветно саветника уколик га 
кандидат поседује (уколико у раду кандидата 
таквог надзора није било, кандидат доставља 
потврду да није вршен стручно педагош-
ки надзор у раду кандидата издат од стране 
свих установа у којима је кандидат радио); 
уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора 
установе, доставља и резултате стручно педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби (необавезно); доказе 
о својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); оквиран план рада за 
мандатни период од 4 године односно предлог 
програма рада директора школе. Сви наведе-
ни докази се достављају у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Достављена документација 
се не враћа кандидату. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
који достави неоверене копије докумената које 
прилаже сматраће се да је доставио непот-
пуну документацију. Кандидат у својеручно 
потписану пријаву, преглед кретања у служ-
би и својеручно потписану сагласност за обра-
ду личних података за потребе спровођења 
поступака конкурса и достављања истих 
надлежном Министарству, биографске подат-
ке, преглед мера, организација и начин руко-
вођења школом које би спровео као директор 
и конкурсну документацију, доставља поштом 
или лично на адресу: ОШ „Бора Станковић”, 
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб., са назна-
ком „Пријава за конкурс за директора школе”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на тел. 016/732-300.

ОШ „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Дубочица 72

тел. 016/222-725

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), тј. 
високо образовање стечено: на студијама дру-
гог степена – мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке 
академске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
пегагошких наука – у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка те врсте школе и подручје рада, за педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не поседу-
је може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства РС; знање српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изечена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и др. 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; нај-
мање 8 година рада на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 3 истог закона, тј. 
високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада на послови-
ма васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
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да приложе: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству РС, не старије од 6 месеци) или 
оверену копију; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом или оверену копију; оверен 
препис фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о зању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); оверен препис 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања у установи за образовање и вас-
питање, након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања (не старије од 
6 месеци) уверење из МУП-а; уверње из суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе уколико је у њихо-
вој установи, за време њиховог мандата врше-
но спољашње вредновање и стручно педагошки 
надзор); уверење о здравственом стању (лекар-
ско уверење) са утврђеним психичким, физич-
ким и здравственим способностима за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци) 
прибавља се пре закључења уговора о раду; 
оверен препис фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); пре-
глед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказ о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). 
Пријаве са доказима о испуњавању свих усло-
ва тражених конкурсом подносе се у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора”, 
непосредно школи или препорученом поштом 
на адресу школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 016/222-725.

ПУ „ВУКИЦА МИТРОВИЋ”
16000 Лесковац, Масариков трг Ц-12/1

тел. 016/255-366

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023, односно до 31.08.2023.

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају поред 
општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у чл. 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017, одлука УС, 113/2017 
и 98/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 и др. закон: Закон 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), и то: да је држављанин РС; да има 
завршен најмање IV степен стручне спреме; да 
има положен одговарајући ниво обуке у скла-
ду са Правилником о педагошком асистенту 
и андрагошком асистенту („Службени глас-
ник РС”, број 87/2019); да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом (уверење доставља кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајану 
од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и др.добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање (кривич-
на дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
и др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); да 
зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: потписану биографију; уве-
рење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија); оверен препис – фотокопију 
дипломе у стеченој стручној спреми; серти-
фикат о положеном нивоу обуке за педагошке 
асистенте; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
неосуђиваности МУП-а из казнене евиденције 
(не старије од 6 месеци. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају горе наведену доку-
ментацију. Фотокопије морају бити оверене од 
стране надлежног органа као доказ да су верне 
оригиналу (не старије од 6 месеци). Кандидати 
ће бити упућени на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са комплетном документацијом 
слати на адресу: Предшколска установа” Вуки-
ца Митровић”, 16000 Лесковац, Масариков трг, 
Ц-12/1. За ближе информације о конкурсу обра-
тити се правној служби на тел. 016/255-366.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
16000 Лесковац, Норвежанска 36

тел. 016/3100-100

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до његовог са боловања,  
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких 
наука; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка 2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, и испуњава услове из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 

или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају 
се следећи докази о испуњености услова кон-
курса: 1. оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о дипломирању ако није 
издата диплома; 2. оригинал уверења о нео-
суђиваности из МУП-а надлежне полицијске 
управео (не старије од 6 месеци); 3. уверење 
о држављанству оригинал или оверена копија 
(не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал са холограмом или 
оверена копија); 5. доказ да знају српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); 6. радна биогра-
фија ЦВ (необавезно). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима доставља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију са одштампаним и попуњеним пријавним 
формуларом доставља школи лично или путем 
поште на адресу школе, са назнаком „За кон-
курс”, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју вршу Национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих посту-
пака. О датуму и времену психолошке процене, 
кандидати ће бити обавештени на бројеве теле-
фона које наводе у својим пријавама. Уколи-
ко је већ извршена психолошка процена спо-
собности (у периоду од 6 месеци пре истека 
рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће 
у пријави назначити када и где је извршена. 
Решење о избору кандидата по објављеном 
конкурсу у публикацији „Послови”, донеће се у 
складу са законом. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Шко-
ла нема обавезу враћања конкурсне докумен-
тације. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе од 10 до 12 часова 
на телефон: 016/3100-100.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15320 Љубовија, Дринска бб.

тел. 015/561-773
e-mail: vkaradzicljubovija@gmail.com 

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/2019 
6/2020). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада економија, право и администра-
ција („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 1/19, 9/19 и 2/20). 
Кандидат мора да има образовање из психо-
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лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и медотичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 
обавезан је да ово образовање стекене у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу, сходно члану 142 ст. 2 Закона. Чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, прописано је да у радни однос уста-
нове може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако има: 1) одгова-
рајуће образовање: дипломирани економиста; 
дипломирани економиста смера финансијски, 
банкарски и берзански менаџмент; дипломи-
рани економиста за рачуноводство и ревизију; 
дипломирани економиста-менаџер за банкар-
ство и финансије; дипломирани економиста у 
области међународног пословања; дипломи-
рани економиста менаџер у банкарству; мас-
тер економиста, претходно завршене основне 
академске и мастер студије у области еконо-
мије; мастер инжењер организационих наука, 
претходно завршене основне академске сту-
дије у области организационих наука, студијски 
програм – менаџмент и организација; мастер 
инжењер менаџмента; 2) психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење не старије од 6 
месеци подноси се пре закључења уговора о 
раду); 3) држављанство Републике Србије; 4) 
доказ није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020), да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5) да зна језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар 
за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампан, заједно 
са потребном документацијом о испуњености 
услова достављају школи. Уз пријавни форму-
лар и кратку биографију кандидати подносе и 
одговарајућу документцију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету – кандидати који су завршили 
основне студије од најмање четири године по 
прописима који су уређивали виоко образовање 
до 10. септембра 2005. године), или оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама првог степена и дипломе 
о завршеним студијама другог степена – за кан-
дидате који су завршили студије по прописима 
који су уређивали високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године) или уверење о 
стеченом образовању које не сме бити старије 
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија 
потврде – уверења одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 

стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
уверење о држављанству (не стрије од 6 месе-
ци) – оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених – оригинал или ове-
рена фотокопија; оригинал или оверену фото-
копију уверења о неосуђиваности за горе наве-
дена кривична дела; кандидат који није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ 
да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од 6 месеци. Сва документа се при-
лажу у оригиналу или овереним фотокопијама. 
Пријава на конкурс треба да садржи актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тач-
ну адресу пребивалишта. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови”. Неблаговремене, непотпу-
не пријаве као и пријаве уз које су достављене 
неоверене фотокопије потребних докумена-
та, неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима слати у затвореним ковертама на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
наставник економске групе предмета – не отва-
рати”. Контакт телефон 015/561-773, секретар 
школе. 

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

тел. 015/876-055

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање 
(високо образовање за наставника средње 
струче школе и подручја рада економија, пра-
во и администација и трговина, угостутељство 
и туризам, за педагога и психолога и то: – на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) и то: 1. 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидициплнарне, трансдисциплинарне 
стидије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора има-
ти завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да дозволу за рад 
за наставника, педагога или психолога, да има 
савладану обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност – Члан 122, став 9), да има најмање осам 
година радног стажа у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
високог образовања, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик као 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад Школе. Као доказ о испуњавању услова 
кандидат уз пријаву у два примерка подноси: 
биографију са кратким прегледном кретања 
у служби – у два примерка предлог програма 
рада школе (визија школе) – у два примерка, 
документацију којом доказује испуњеност усло-
ва конкурса из тачке 1-9 и то у два примерка 
(два оригинала или огоринал и оверена копија) 
напомена: то су следећа документа: 1. овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању – (две оверене копије), 
2. оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту – у два примерка (две оверене 
копије), 3. изабрани кандидат који нема обуку и 
положен испит за лиценцу за директора полаже 
га у року од 2 године од дана именовања; кади-
дат који има обуку и положен испит за лицен-
цу за директора доставља две оверене копије 
лиценце за директора; кандидат који је у про-
цедури обуке достаља доказ о пријави на обуку 
у два примерка; кандидат који је завршио обуку 
доставља уверење о обављеној обуци у ориги-
налу и овереној копији; кандидат који је завр-
шио обуку и пријави полагање испита доставља 
уверење о завршеној обуци у оригиналу и ове-
реној копији и доказ о пријави испита у два 
примерка, 4. потврду о радном стажу у области 
образовања и васпитања –оригинал или ори-
гинал и оверена копија, 5. лекарско уверење 
о прихичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци) – оригинал и оверену копију, 6. 
уверење надлежног СУП-а да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци) – оригинал и оверену копију, 
7. уверење/ потврда Повереника за заштиту 
равноправности у оригиналу и овереној копији 
– може се допити слањем захтева путем елек-
тронске адресе poverenik@ravnopravnost.gov.rs, 
8. доказ о знању српског језика, осим канидата 
који су на српском језику стекли одговарајуће 
образовање – оверене копије, 9. уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци) – ори-
гинал и оверена копија, 10. извод из матичне 
књиге рођених – оригинал и оверена копија, 
доказ о резултату стручно-педагошког наздо-
ра (Извештај просветног саветника уколико је 
вршен стручно-педагошки надзор) – у две ове-
рене копије, уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе доставља 
и доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора рада установе и оцену спољашњег вред-
новања – у два примерка. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се предају 
непосредно у канцеларији секретара Школе или 
се шаљу на адресу: Средња економска школа, 
Трг Јована Цвијића 4, 15300 Лозница. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурској комисији-конкурс за директора” 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.
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НИШ

СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чл. 122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
– други закон, 10/19, 60/2, и 129/21) тј. да има 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставника средње школе, за педа-
гога или психолога стечено на: студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да испуњава 
услове за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога; да има дозволу 
за рад за наставника, педагога или психоло-
га, и то за рад у школи у подручју рада којој 
припада школа (гимназија општи тип, трговина 
угоститељство и туризам); да је прошао обуку 
и положен испит лиценцу за директора уста-
нове (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран али је дужан да испит за 
директора школе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену (кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; кандидат за дирек-
тора не може бити лице које је правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву преузету са сајта минис-
тарства просвете кандидат подноси: биогра-
фију кандидата са кретањем у служби, адресом 
становања, бројем телефона, адресом елек-
тронске поште; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању а кандидати који су 
стекли образовање почев од 10.09.2005. годи-
не достављају оверену фотокопију дипломе 
мастер и основних студија; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лицен-

цу односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања – уверење МУП-а; доказ 
да се против њега не води кривични поступак – 
уверење основног суда и вишег суда; уверење 
привредног суда да није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (оригинал или оверена фотокопија, да није 
старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (за жене извод из матичне књиге 
венчаних, оригинал или оверена копија да није 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија да није старија 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно васпитни 
рад (осим кандидата који су образовање стекли 
на тим језицима); оверену копију лиценце за 
директора уколико је поседује; оквирни план 
рада за време мандата; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе у оце-
ни спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора; 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
– лекарско уверење (не старије од 6 месеци). 
Све фотокопије докумената који се достављају 
морају бити оверене не старије од 6 месеци. 
Директор се бира на период од четири године. 
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом доставити лично 
или поштом са назнаком „Конкурс за директо-
ра” на горе наведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
018/821-010.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: поседовање одговарајућег обра-
зовања (члан 140 ст. 1 и 2 Закона) за наставни-
ка педагога или психолога и то за рад у школи 
оне врсте и подручја рада којој школа припа-
да (односно у школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом): на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука (лице под овом подтачком мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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, одузимања малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскрвнуће; за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да није утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. Уз пријаву 
кандидат подноси: диплому о стеченом одго-
варајућем високом образовању (оригинал или 
оверену копију). Кандидати који су стекли обра-
зовање по прописима о високом образовању 
почев од 10.09.2005. године, достављају ори-
гинал или оверену копију дипломе и мастер и 
основних студија; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима – лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци); уверење из казнене евиденције 
МУП-а, да канидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће; за кривична дела при-
мања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију); уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену копију); доказ/потврда 
од Повереника за заштиту равноправности, да 
за кандидата није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену копију); уве-
рење о држављанству РС, не старије од 6 месе-
ци; доказ о знању српског језика, који доставља 
само кандидат који образовање није стекао на 
српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (оригинал или 
оверену копију); доказ о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадника 
(оригинал или оверену копију); документ којим 
се доказује да има најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (потвр-
да, уверење или други акт из кога се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство), издат 
након објављивања конкурса (оригинал или 
оверену копију); документ о положеном испи-
ту за директора школе (оригинал или оверена 
копија). 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; извод из матичне књиге 
рођених (на обрасцу са холограмом без рока 
важења); фотокопију личне карте или очита-
ну личну карту; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата, уколико 
је вршен појединачни стручни надзор (копију 
извештаја просветног саветника оверену 
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печатом школе у којој је вршен надзор). У 
супротном доставити писмену изјаву кандидата 
да појединачни надзор над његовим радом није 
вршен); уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (копију извештаја ове-
рену ечатом школе у којој је вршен надзор). У 
супротном доставити писмену изјаву кандида-
та да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно педагошки надзор у установи; биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби, 
са оквирним планом рада у изборном периоду 
(необавезно). Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
доказима о испуњености свих услова конкурса 
слати на адресу: Специјална школа са домом 
ученика „Бубањ” Ниш, Бубањских хероја бр. 3, 
са назнаком „Конкурс за директора”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Подаци који се прикупљају ће се 
користити искључиво у сврху обраде податка 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 018/263-154

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена механика
на одређено време у трајању  

од три године

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса прописани су чланом 24 
став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Посебни услови конкур-
са прописани су чланом 84 став 1 и 2 Закона 
о високом образовању, чланом 177 став 1 и 2 
Статута Универзитета у Нишу, чланом 143 став 
1 и 2 Статута Машинског факултета у Нишу и 
чланом 4 Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа сарадника и сарад-
ника ван радног односа и условима за стицање 
звања сарадника Машинског факултета у Нишу 
(даље: Правилник). За кандидате који немају 
претходно педагошко искуство на високошкол-
ској установи у звању сарадника из члана 82 
став 1 Закона о високом образовању (сарадник у 
настави, асистент или асистент са докторатом), 
а учествују на овом конкурсу, декан Факултета 
ће обезбедити одржавање приступног вежбања 
на начин прописан чланом 6 Правилника. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидати су 
у обавези да Факултету доставе документацију 
којом доказују да испуњавају услове из овог 
конкурса и подносе: попуњен, одштампан и 
потписан Образац пријаве на конкурс за избор 
сарадника прописан Правилником, који је дос-
тупан на интернет страници Факултета http: //
www.masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-
c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu 
а може се преузети и на писарници Факултета; 
доказ о одговарајућој школској спреми (оверени 
преписи диплома о завршеним одговарајућим 
степенима студија и уверење о статусу студен-
та докторских академских студија, а за магистре 
наука који конкуришу и доказ да је прихваће-
на тема докторске дисертације из одговарајуће 
уже научне области); доказ о претходном педа-
гошком искуству на високошколској установи у 
звању сарадника, односно активном учешћу у 
реализацији наставних активности на високош-
колској установи (одговарајућа потврда висо-
кошколске установе) – за кандидате који имају 
овакво искуство; биографију са списком пуб-

ликација и прилоге који документују наводе из 
пријаве и омогућују увид у научни рад и струч-
не квалификације кандидата; уверење надлеж-
не полицијске управе да против кандидата није 
изречена правноснажна пресуда за кривична 
дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, које је издато након датума 
расписивања овог конкурса; фотокопију важеће 
личне карте, односно очитан образац чиповане 
личне карте кандидата. Документацију канди-
дати подносе на адресу: Машински факултет у 
Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве кандидата које нису комплетне или поднете 
по правилима расписаног конкурса, сматраће се 
неуредним пријавама и неће бити разматране, о 
чему декан Факултета доноси посебан закључак 
и доставља га кандидату.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

37213 Витошевац, Омладинска 11

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021), и то: да има 
стечено одговарајуће високо образовање за 
наставника, педагога или психолога школе: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да 
је прошао обуку и положио испит за директора 
школе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност); да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са зва-

ничне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 
(лиценца) или уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, васпитача и стручних 
сарадника; оверену фотокопију доказа да има 
обављену обуку и положен испит 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 поло-
жи испит за директора школе; радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби; 
оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно); оригинал или оверена фотоко-
пија доказа МУП-а о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од датума објаве конкурса); оригинал или 
оверена фотокопија доказа основног суда да 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита и дру-
га кривична дела против службене дужности; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију (не старије од 
датума објаве конкурса); оригинал или овере-
на фотокопија доказа надлежног привредног 
суда да није правноснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (не 
старији од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа о радном искуству, односно да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања издатог од стране 
послодавца (не старији од 30 дана од датума 
објаве конкурса); оригинал или оверену фото-
копију уверења да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) не старије од шест 
месеци од датума објаве конкурса; оригинал 
уверења о држављанству Републике Србије или 
оверена фотокопија (не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оригинал извода из 
матичне књиге рођених или оверена фотоко-
пија; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) не 
старије од шест месеци од датума објаве кон-
курса; оверену фотокопију доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидат 
који је претходно обављао дужност директора 
установе); оверену фотокопију доказа о резул-
тату стручно педагошког надзора о свом раду 
(само кандидат који поседује извештај просвет-
ног саветника). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве комисија неће узети у разматрање, као 
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ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кан-
дидатима. Пријава на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се школи непосредно или поштом на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Витоше-
вац, Омладинска број 11, 37213 Витошевац, са 
назнаком Конкурс за избор директора школе. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 037/845-
147 – лице за контакт: Иванка Стојковић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”

18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и то: да имају 
одговарајуће образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке А) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012... 2/2022) прописани су 
степен и врста образовања стручног сарадника 
– психолога: професор психологије, дипломи-
рани психолог – општи смер или смер школске 
психологије, дипломирани школски психолог – 
педагог, дипломирани школско-клинички пси-
холог, дипломирани психолог, мастер психолог, 
дипломирани психолог – мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер треба да поседују најмање 30 
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
имају држављанство Републике Србије; знају 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тач. 1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, 

заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати су 
дужни да доставе: пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ 
о стеченом одговарајућем образовању – ове-
рена фотокопија дипломе, односно уверења 
за лица којима још није издата диплома. Лица 
која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер треба да поседују нај-
мање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предме-
та. Лице из тачке 1) – А) подтачка (2) доставља 
и доказ да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – уверење надлежне 
Полицијске управе МУП, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); кандидат који 
није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ о знању српског језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад. Кандидат дос-
тавља и своје контакт податке. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос из 
чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и сачињава обрзаложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана достављања образложе-
не листе. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом, слати у затвореној коверти 
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
– за радно место: стручни сарадник – психо-
лог” поштом на адресу школе: Основна школа 
„Ратко Вукићевић”, ул. Ратка Вукићевића бр. 5, 
18000 Ниш или предати непосредно у секре-
таријату школе. Рок за доставу школи: 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неу-
редне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ДУШАН РАДОВИЋ”
18000 Ниш, Ђердапска 45

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабран 
кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 122. став 2. и 5. чланом 139. и чланом 140. 
ст. 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то: да има стечено одгова-
рајуће високо образовање за наставника 
основне школе и подручја рада, за педагога и 
психолога: на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице под овом 
подтачком такође мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није: осуђиван правосажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца; осуђиван правосажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом – без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника) уколико је стручно-педа-
гошки надзор обављен; да има доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је претходно обављао дужност директора уста-
нове у којој је обављен стручно-педагошки над-
зор и спољашње вредновање). Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат с одго-
варајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора може бити изабрано и 
лице које испуњава услове из члана 122. став 6. 
члана 139. и члана 140. став 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања које 
поседује: одговарајуће образовање за настав-
ника основне школе: да кандидат има стечено 
одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
стуковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није: осуђиван правосажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца; осуђиван правосажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом – без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; утврђено дискриминаторно 
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понашање у складу са законом (кандидат не 
може да буде лице за које је у поступку и на 
начин прописан законом утврђено дискримина-
торно понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника; да има најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); да има доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника) уколико је стручно-педа-
гошки надзор обављен; да има доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (кандидат који 
је претходно обављао дужност директора уста-
нове у којој је обављен стручно-педагошки над-
зор и спољашње вредновање). Уз пријаву на 
конкурс, учесник конкурса подноси следеће 
доказе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (овера фотоко-
пије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета (само учесник 
конкурса који има завршене студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука) – (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал 
извод из МКР за кандидате који су променили 
презиме односно име после издавања дипломе 
(оригинал не старији од 6 месеци од датума 
објаве конкурса); оригинал уверења о 
држављанству Републике Србије, (оригинал не 
старији од 6 месеци од датума објаве конкур-
са); оригинал или оверену фотокопију доказа о 
познавању српског језика – доказ да је канди-
дат положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (дос-
тавља само кандидат уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) – 
(овера фотокопије не старија од 6 месеци од 
датума објаве конкурса); оверену фотокопију 
доказа о положеном испиту за дозволу за рад 
нставника, васпитача и стручних сарадника 
(лиценцу) или уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, васпитача или стручних 
сарадника (овера фотокопије не старија од 6 
месеци од датума објаве конкурса); оригинал 
доказа МУП-а о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију (ори-
гинал не старији од 30 дана од датума објаве 
конкурса); оригинал потврде или оверена фото-
копија потврде Повереника за заштиту родне 
равноправности да није, у складу са законом 
утврђено, дискриминаторно понашање (ориги-
нал не старији од 30 дана од дана објаве кон-
курса или овера фотокопије не старија од 30 
дана од дана објаве конкурса). (Захтев за изда-
вање потврде учесник конкурса подноси Пове-
ренику за заштиту родне равноправности у 
слободној  форми на мејл poverenik@

ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу 
Повереник за заштиту родне равноправности 
Бул. краља Александра бр. 84, Београд, са наз-
наком да је потврда потребна ради учешћа на 
конкурсу за избор директора школе и са 
навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адресе 
учесника конкурса на коју се доставља потвр-
да. Захтев мора бити својеручно потписан); 
оригинал доказа о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања, издат од стране 
послодавца (оригинал не старији од 30 дана од 
датума објаве конкурса); оверену фотокопију 
доказа о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
фотокопија оверена печатом установе, (само 
кандидат које је претходно обављао дужност 
директора установе у којој је обављен струч-
но-педагошки надзор и спољашње вредно-
вање), односно оригинал доказа установе ако 
надзор није обављен; оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзо-
ра о свом раду (извештај просветног саветни-
ка), фотокопија оверена печатом установе, 
(само кандидат који је имао стручно-педагошки 
надзор у свом раду); оверену фотокопију 
лиценце за директора установе – овера фото-
копије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса, (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); 
план рада кандидата за директора за време 
мандата (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); 
оригинал лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (оригинал не старији од 
датума објаве конкурса). Неблаговремене и/
или непотпуне и/или неисправне пријаве неће 
се узети у разматрање. Фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узети у разматрање. Документација се кандида-
тима за директора не враћа, већ доставља 
Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја а документација учесника конкруса чије 
су пријаве непотпуне и /или неисправне Школа 
враћа препорученом поштом учесницима кон-
курса 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. Неблаго-
времене пријаве, неотворене, враћају учеснику 
конкурса препорученом поштом након протека 
рока за покретање управног спора. Фотокопија 
решења министра просвете, науке и технолош-
ког развоја о именовању директора биће дос-
тављена свим учесницима конкурса. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искљу-
чиво у сврху обраде података у конкретном 
поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Службени гласник РС”, број 
87/18) и Правилником о заштити података о 
личности Школе. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу 
Основна школа „Душан Радовић” Ђердапска 45 
Ниш, са назнаком „конкурс за директора”. Лице 
које је учесник конкурса може добити додатне 
информације код секретара Школе. Одлуку о 
избору директора Школе доноси министар про-
свете, науке и технолошког развоја, у року од 

30 дана од дана пријема документације.

НОВИ ПАЗАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
НОВИ ПАЗАР

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

e-mail: nsekonom@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Законом о основама система обра-
зовња и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – други закон, 10/19, 27/18 – други 
закон, 6/2020 и 129/21), прописано је да кан-
дидат за дирекотра школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 
став 5 139 и 140 став 1 и 2 овог Закона однос-
но лице које је стекло: 1. одгаврајуће високо 
образовање наставника те врсте школе и под-
ручија рада, за педагога и психолога: 1.1 на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; 1.2 на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. сптембра 2005. године. Дужност директора 
може да обавља лице – кандидат који поред 
одговарајућег образовања за наставника те 
врсте школе (средње стручне школе) и подру-
чије рада (економија, право и администрација) 
за педагога и психолога (члан 122 став 5 Зако-
на) има и: 2) дозволу за рада наставника, тј. 
стручног сарадиника, 3) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) да има држављан-
ство Републике Србије; 6) зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (образовно васпитни рад се изводи на 
српском језику и босанском језику); 7) најмање 
осам година рада у Установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
вараћег образовања; 8) обука и положен испит 
за директора (лиценца), кандидат који не посе-
дује лиценцу може бити изабран али ће бити 
дужан да испит за директора полаже у року 
од две године од дана ступања на дужност; 
9) кандидат који је претходно обављао дуж-
ност дирекотра Установе, дужан је да достави 
резултате стручно педагошког надзора Устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Кандидат 
за директора Школе попуњава пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс (образац се пру-
зима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја) и 
уз одштампану пријаву подноси одговарајуће 
доказе који потврђују испуњавање прописа-
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них услова: биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, стручном усавршавњу 
бројем телефона, адресом електрноске поште; 
диплому о завршеном одговарајућем вискоком 
образовању (оргинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о завршеним основним 
акадмеским и мастер студијама), уверење о 
положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу – дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника (оргинал или оверена фотоко-
пија); оргинал или оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за директора ако 
је кандидат поседује, уколико је кандидат у 
фази обуке за полагање испита потребно је да 
достави пријаву за похађање програма обуке, 
уколико пријава не садржи наведене докумен-
те иста се неће сматрати непотпуном, а уко-
лико канидат буде изабран биће у обавези да 
у законском року полаже испит за директора 
(члан 122 став 9 закона о основама система 
образовања и васпитања); потврду надлежне 
установе да кандидат има њмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања (оргинал или оверена фотокопија); 
доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење издато од стране надлеж-
не здравствене установе по објављеном кокур-
су); доказ о неосуђиваности за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат 
доказује уверењем из казнене евиденције да 
није осуђиван издато од МУП-а РС и уверењем 
надлежног основног суда РС, да није покренут 
кривични поступак и истрага не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс 
(оргинал или оверена фотокопија), оргинал или 
оверену кпију потврде Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђе-
но дискриминаторно пононашање (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс) захтев за издавање потврде учес-
ник конкурса подноси Поверенику за зашти-
ту родне равноправности у слободној форми 
на e-mail, povernik@ravnopravnost.gov.rs или 
поштом на адресу Повереник за заштиту родне 
равноправости, Булевар Краља Александра 84 
Београд, са назнаком да је потврда потребна 
ради учешћа на конкурсу за избор директо-
ра школе и са навођењем имена, презимена, 
ЈМБГ и адресе учесника конкурсу на који се 
доставља потврда, затев мора бити својеручно 
потписан; уверење о држављанству (оргинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс); 
извод из матичне књиге рођених (оргинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс); знање 
српског језика односно, босанског језка кан-
дидат доказује стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на наведеним језицима 
или да је кандидат положио испит из наведе-
них језика по програму високошколске устано-
ве, (оргинал или оверена фотокопија); доказ о 
резултату стручно педагошког надозора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника – 
оверена фотокопија) уколико га је било у току 
рада кандидата, а ако га није било потврада 
Школске управе (оргинал или оверена фото-
копија); кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену сопљашњег вредновања од 
стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС за време трајања ман-
дата (оверена фотокопија), ако га није било 
потврада Школске управе (оргинал или ове-
рена фотокопија); предлог пограма рада шко-
ле. Све исправе – докази морају бити оврене 
од стране надлежних органа или у оргиналу. 
Докази о испуњавању услова саставни су део 

пријаве на конкурс и кандидата их доставља 
уз пријаву школи, а лекарско уверење се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве које 
буду непотпуне и неблаговремене, неће се 
узети у даље разматрање. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом о испуњености 
услова подоси се на адрасу: Економско-трго-
винска школа, 36300 Нови Пазар, 28. новем-
бар број 163, путем поште или непосредно у 
школу од 9.00 до 14.00 часова сваког радног 
дана, у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе”. О резултати-
ма конкурса кандидат ће бити обавештен од 
стране школе након пријема решења о имено-
вању директора школе од стране Министарства 
просвете науке и технолошког развоја. Школа 
нема обавезу да пријављеном кандидату враћа 
докуметацију. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде пода-
така у конкретном поступку у складу са Зако-
ном заштити података о личности („Службени 
гласник РС”, број 87/18). Ближа информације о 
Конкурсу могу се добити непосредно у школи – 
секретар школе на телефон 020/318-198.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ” 
РИБАРИЋЕ
36309 Рибарић

тел. 020/821-110

Директор школе
на период од четири године

УСЛОВИ: на конкурс за избор директора шко-
ле, може се пријавити кандидат који испуњава 
услове прописане члановима 122, 139. и чла-
на 140 став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21). Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће високо 
образовање (из члана 140 ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања), за 
наставнике те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, стечено: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. год. Лице из става 1. 
тачка 1. подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 3. изузетно ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим. образовањем из члана 140. ст. 
1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице (кандидат) које има 
одговарајуће образовање из члана 140. става 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања за наставнике те врсте школе, односно 
лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у установи 

на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Да имају 
психичку, физичку и здраствену способност за 
рад децом и ученицима, да имају дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка (лиценцу), обуку и положен испит за дирек-
тора школе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца 
затвора, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторско понашање, да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (образовно-васпитни рад се реализује 
на босанском језику). Директор школе се бира 
на период од четири године. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар (образац на званичној интернет 
страници Министарства Просвете, Науке и 
Технолошког Развоја), пријава на конкурс за 
директора школе у слободној форми; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговајајућем 
високом образовању (оверену копија не старију 
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (оверену копија не 
старију од 6 месеци); доказ о савладаној обуци 
и положеном испиту за директора установе – 
лиценца за директора (уколико кандидат наве-
дено поседује), потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, био-
графију са кратким прегледом кретања у служ-
би (са e-mail адресом и контакт телефоном), 
уверење о држављанству, извод из МК рођених 
(оверене копије или оргинал, не старије од 6 
месеци), одговарајуће лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здраственој способности за 
рад са децом и ученицима коју издаје надлеж-
на здраствена установа (издато након објављи-
вања конкурса); уверење из Основног и Вишег 
суда да није под истрагом, нити да је против 
кандидата подигнута оптужница, уверење из 
полицијске управе (одсек за КЕ) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом из члана 139 ста-
ва 1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (издата по објављивању 
конкурса); – доказ о познавању српског језика, 
потврда или сертификат о познавању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(образовни рад се одвија на босанском језику); 
– оквирни план рада за време мандата; доказ о 
резултату стручно педагошког надзора у раду 
кандидата – извештај просветнок саветника 
(уколико је кандидат имао појединачни стручно 
педагошки надзор), резултат стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања школе (овај доказ достављају само канди-
дати који су раније вршили дужност директора 
установе – уколико је било надзора за време 
њиховог мандата). Уверење о положеном испи-
ту за директора установе (изабрани кандидат 
за директора школе који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност). Рок за 
подношење пријава на конкурсу је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир и 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се 
добити од секретара школе на тел. 020/821-110. 
Пријаве са потребном документацијом слати 
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у затвореној коверти на адресу: ОШ. „Меша 
Селимовић” Рибариће, 36309 Рибарић, са наз-
наком „Конкурс за директора”.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„15. ОКТОБАР”

21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: 1) да има одго-
варајуће високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, изречено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) 
да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручних сарадника; 7) најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 8) Положен испит за директора уста-
нове (или уколико не поседује наведени испит, 
може бити изабран, али је у обавези да испит 
за директора установе положи у року од две 
године од ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати 
подносе следеће: радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном школовању 
(не старију од шест месеци), оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за лиценцу 
(не старију од шест месеци), потврду о раду у 
области образовања (најмање осам година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања), 
доказ о познавању језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рију од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од шест месеци), лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, уколико је претходно 
обављао функцију директора, доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата, извештај просветног саветника (уколико 
га кандидат поседује), оверену фотокопију за 
лиценцу директора установе (не старију од 

шест месеци, али уколико је не поседује, дужан 
је да положи испит у року од најдуже две годи-
не од ступања на дужност), доказ о неосуђи-
ваности, (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од тридесет дана), потврда Повереника 
за заштиту равноправности о непостојању дис-
криминаторног понашања кандидата (оригинал 
или оверену фотокопију не старију од триде-
сет дана), уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверену фотокопију не 
старију од тридесет дана) и пријавни формулар 
који је скинута са сајта министарства. Пријава 
на конкурс директора, заједно са потребном 
документацијом, доставља се школи у затворе-
ној коверти, са назнаком „Конкурс за директо-
ра”, лично или препорученом поштом, у року 
од 15 дана од објављивања конкурса. Небла-
говремен и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Све информације се могу доби-
ти у секретаријату школе, на број телефона 
021/756-578.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
опште услове: 1. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 2. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. познавање језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). У погледу образовања, кандидат треба 
да поседује средње образовање-медицинска 
сестра-васпитач. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у часопису „Посло-
ви”. На сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја постављен је формулар 
који се попуњава приликом пријаве. Форму-
лар је доступан на адреси http: //www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве, као и пријаве пристигле електрон-
ском поштом неће се узимати у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да прило-
же: доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела (из казнене евиденције МУП-а); 
доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија од најмање 3 члана коју именује директор. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-

ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве 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 који 
успуњавају услове за пријем у радни однос, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од 8 дана од достављања образложене листе. 
Ближе информације могу се добити код секре-
тара установе на број телефона: 021/6040-656.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Графичко 

инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Графичко инжењерство и дазајн или Машинско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теорије и интерпретације 
геометријског простора у 
архитектури и урбанизму

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Архитектура (ТТ), да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Геотехника
на одређено време од 5 година,  

са 10% радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Грађевинско инжењерство или Геолошко 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
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високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14. Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Историја, наслеђе и заштита

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Архитектура (ТТ), да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14. Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Телекомуникације и обрада 

сигнала
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови прописа-
ни чланом 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду 
и члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадника 
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Управљање ризиком и 
менаџмент осигурања

на одређено време од 5 година,  
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент или Правне науке или Управљање 
ризиком од катастрофалних догађаја и пожа-
ра, да је претходне степене студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8), односно да 
има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови прописа-
ни чланом 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чла-
ном 14 Правилника о минималним условима за 
избор наставника на Универзитету у Новом Саду 
и члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадника 
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Производни и услужни 
системи, организација и менаџмент
на одређено време од 5 година, са 10% 

радног времена

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Индустријско инжењертсво и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајнице

у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Грађевинско инжењерство, да је претходне 
степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, чланом 143 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наставник за ужу научну област 
Графичко инжењерство

у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година или 

редовног професора на неодређено 
време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Графичко инжењерство и дизајн или машинско 
инжењерство, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
(8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, чланом 143 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 14 Правилни-
ка о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 
и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Геоинформатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске сту-
дије из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или Геодетско инжењер-
ство и студент је докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 (осам) 
или завршене магистарске студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство 
или Геодетско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и има 
прихваћену тему докторске дисертације, као и 
услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзите-

та у Новом Саду, чланом 164 Статута Факулте-
та техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Квалитет, ефективност и логистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент и уписане мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању, чланом 155 Статута Универзите-
та у Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Производни и услужни системи, 
организација и менаџмент

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент и уписане мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању, чланом 155 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Примењене рачунарске науке и 
информатика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са про-
сечном оценом најмање осам (8) из области 
Елекротехничко и рачунарско инжењерство 
или ИМТ (информациони инжењеринг) или 
ИМТ (Информациони и аналитички инжење-
ринг) и уписане мастер академске студије 
или специјалистичке академске студије, као и 
услови прописани чланом 83 Закона о високом 
образовању, чланом 155. Статута Универзите-
та у Новом Саду, чланом 163 Статута Факулте-
та техничких наука, чланом 11. Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса); 2. краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); 3. овере-
не фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоима студија; за дипломе стечене 
у иностранству потребно је приложити доказ 
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о признавању стране високошколске испра-
ве; 4. фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 5. потврду о оцени резултата педагошког 
рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи; 7. фото-
копије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих умет-
ничких остварења, оригиналних стручних ост-
варења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.), објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задата-
ка, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира; 8. доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским сту-
дијама. За избор у звање сарадника у настави 
приложити и потврду да је кандидат студент 
мастер академских студија или специјалис-
тичких академских студија. За избор у звање 
асистента приложити и потврду да је кандидат 
студент докторских студија. Уколико канди-
дат поседује диплому магистра наука, однос-
но магистра уметности и потврду да кандидат 
има прихваћену тему докторске дисертације, 
односно докторског умнетничког пројекта. За 
избор у звање: доцента, ванредног профе-
сора или редовног професора приложити и 
попуњен електронски образац: Referat komisije 
o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika-UNS_
Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универ-
зитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje Кандидат исти 
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs 
и то у року предвиђеном за пријаву кандида-
та. За сваку одредницу коју кандидат испуњава 
неопходно је приложити доказ у форми одлу-
ке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће 
у раду. За чланство у комисијама за изборе у 
звања, неопходно је доставити решење о име-
новању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопход-
но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За избор у звање 
редовног професора, као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цити-
раност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, неоп-
ходно је да аутор приложи потврду уредништва 
часописа са подацима о називу чланка, аутори-
ма и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горе наведену адресу за сваки конкурс 
за стицање звања и заснивање радног односа, 
посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на сна-
гу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „15. ОКТОБАР”
21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Васпитач
са 50% норме, на одређено време до 

повратка запослене са одсуства са рада 
ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене у чл. 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Кандидат уз пријаву доставља: уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и доказ о нео-
суђиваности. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
и децом се прибавља пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријаве је 8 дана. Кандидати 
попуњавају формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, и заједно са потребном документацијом 
достављају школи. Пријаве слати на адресу 
школе или предати лично, сваког радног дана 
од 7 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА 
ОПТИЧАРСКА ШКОЛА

„ПАШЋАН”
21000 Нови Сад, Дечанска 9

Наставник математике
са 55, 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: 1. да има одго-
варајуће образовање у складу са Законом и 
Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у средњој 
школи: (1) професор математике; (2) дипло-
мирани математичар; (3) дипломирани мате-
матичар за теоријску математику и примене; 
(4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; (5) дипломирани математичар 
– информатичар; (6) дипломирани математи-
чар – професор математике; (7) дипломира-
ни математичар за математику економије; (8) 
професор математике – теоријско усмерење; 
(9) професор математике – теоријски смер; 
(10) професор математике и рачунарства; (11) 
професор информатике – математике; (12) 
професор хемије – математике; (13) профе-
сор географије – математике; (14) професор 
физике – математике; (15) професор биологије 
– математике; (16) дипломирани математичар 
– астроном; (17) дипломирани математичар – 
теоријска математика; (18) дипломирани мате-
матичар – примењена математика; (19) дипло-
мирани математичар – математика финансија; 
(20) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); (21) 
дипломирани информатичар; (22) дипломирани 
професор математике – мастер; (23) дипломи-
рани математичар – мастер; (24) мастер мате-
матичар; (25) мастер професор математике; 
(26) мастер математичар – професор математи-
ке; (27) мастер инжењер примењене математи-
ке. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Уколико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава 
услове из ст. 1. и 2. ове тачке, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада за предмет 
Математика може да изводи и: – мастер про-
фесор математике и информатике; – мастер 

професор информатике и математике; – мас-
тер професор физике и математике; – мастер 
професор математике и физике. Лице из става 
3. ове тачке мора да има претходно заврше-
не основне академске студије на студијским 
програмима Математика, Примењена мате-
матика или двопредметне наставе математи-
ке и информатике или математике и физике. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета математика у подручју рада 
Економија, право и администрација може да 
изводи: – дипломирани математичар – мастер 
математике финансија; 2. да има одговарајуће 
образовање; 3. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правногсаобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
закојеније, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. да има држављан-
ство Републике Србије; 6. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3) -5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
кратку биографију или ЦВ. Пријаве на конкурс 
се подносе поштом препорученом пошиљком на 
горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
радно место наставника математике” или лично 
у секретаријату школе радним даном од 8 до 
14 часова. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код директора и секретара школе на 
број телефона: 021/6419-472.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад 

Перића – Валтера 4

Професор струковних студија  
за ужу област Трговина

2 извршиоца

УСЛОВИ: Стечен научни назив доктора наука на 
акредитованом универзитету и акредитованом 
студијском програму – економске науке. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 6/20 – др. зако-
ни, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 
– др. закон), Минималним условима за избор у 
звање наставника на академијама струковних 
студија и високим школама струковних студија 
(„Службени гласник РС”, број 130/21), Статутом 
Школе и Правилником о условима за избор у 
звање наставника и сарадника Високе пословне 
школе струковних студија у Новом Саду, који је 
доступан на сајту Школе: www.vps.ns.ac.rs

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, адресу становања, број 
телефона, имејл адресу, податке о образовању, 
податке о радном искуству и списак прилога. 
Уз пријаву доставити: 1. Оверене фотокопије 
диплома о завршеним свим нивоима студија; 2. 
Уверење о држављанству Републике Србије; 3. 
Извод из матичне књиге рођених; 4. Уверење 
о некажњавању; 5. Доказ о радном искуству; 
6. Доказ о томе да испољава способност за 
наставни рад (позитивна оцена педагош-
ког рада коју је кандидат добио у студентској 
анкети или позитивна оцена приступог преда-
вања за кандидате који не поседују педагошко 
искуство); 7. Доказе о учешћу у изради развој-
но-истраживачких, научно-истраживачких или 
стручих пројеката у привреди или установама 
или радно искуство у привреди релевантно за 
област за коју се бира; 8. Списак објављених 
научних и стручних радова са припадајућим 
категоријама и саме радове у штампаном обли-
ку; 9. Доказ о објављеном и одобреном уџбени-
ку, или књизи или поглављу у одобреном уџбе-
нику за ужу област за коју се кандидат бира, 
или преводу иностраног уџбеника одобреног за 
ужу област за коју се кандидат бира; 10. Дока-
зе о учешћу у комисијама за одбрану завршних 
радова на специјалистичким односно мастер 
струковним студијама; 11. Кратку биографију 
(ЦВ); 12. Доказе о испуњености најмање два 
од три изборна услова који су ближе дефини-
сани у чл. 8. Правилника о условима за избор у 
звање наставника и сарадника Високе пословне 
школе струковних студија у Новом Саду. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови”. Пријаву са докази-
ма о испуњености услова конкурса достави-
ти на горе наведену адресу, лично или путем 
поште. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће се разматрати. Комисија ће у 
року од 60 дана, од дана истека рока за пријаву 
на конкурс, сачинити Извештај о пријављеним 
кандидатима и ставити га на увид јавности на 
период од 30 дана, о чему ће кандидати бити 
обавештени путем огласне табле и сајта Школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чланом 122, 139, 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88 88/2017, и 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), односно: 
1. да лице има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника, 
педагога или психолога за рад у основној шко-
ли, 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 пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2). члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета (изузетно, 

ако се на конкурс не пријави ниједан кани-
дат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 овог закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
овог закона, односно лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем за наставни-
ка те врсте школе на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања); 2. да има дозволу за рад (лицен-
цу) наставника и стручног сарадника; 3. да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); 4. 
да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 7. 
да има држављанство Републике Србије; 8. да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Осим утврђивања испуње-
ности услова за избор директора, комисија за 
избор директора цениће и доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) – ако га посе-
дује, као резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања, 
ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора установе.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс приложи следећа документа као доказ 
о испуњености услова: диплому о стеченом 
одговарајућем високом образовању у складу 
са Законом (кандидати који су стекли обра-
зовање по прописима о високом образовању 
почев од 10.09.2005. године уз мастер диплому 
прилажу и диплому основних академских сту-
дија); уверења о положеном испиту за лицен-
цу за наставника, односно стручног сарадника; 
доказ о обуци и положеном испиту за директо-
ра установе – лиценци за директора установе 
– уколико кандидат поседује такав документ; 
кандидат који није положио испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, због чега се 
пријава таквог кандидата, без овог доказа, неће 
сматрати непотпуном; потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (може из персоналног 
досијеа, а кандидат који буде изабран ће нак-
надно, пре закључења уговора о раду, однос-
но доношења решења о премештању – ако је 
именовано лице из реда запослених у установи, 
доставити ново лекарско уверење, које издаје 
надлежна здравствена установа); уверење из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих 

послова да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију; за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (издат 
по објављивању конкурса); потврду издату 
од стране Повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није утврђено дискри-
минаторно понашање из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који 
су променили име или презиме после изда-
вања дипломе; доказ о знању језика на коме 
е оставарује образовно-васпитни рад у складу 
са одредбом члана 141 став 7 Закона доказује 
се дипломом о стеченом одговрајућем образо-
вању за обављање образовно васпитног рада 
на језику на коме се остварује – српском језику 
или уверењем да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); краћи преглед кретања у служби, са 
биографским подацима и предлогом оквирног 
плана рада за време мандата; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора о раду кан-
дидата – извештај просветног саветника (кан-
дидат наведени доказ подноси само уколико 
исти поседује); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања школе (овај доказ достављају 
само кандидати који су раније вршили дужност 
директора установе); документација се подно-
си у оригиналу или у фотокопији овереној од 
стране јавног бележника (фотокопије које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у разматрање). Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Пријаву на конкурс са потреб-
ном документацијом доставља се у затворе-
ној коверти са назнаком „Пријава на конкурс 
за избор директора школе” на горе наведену 
адресу, или лично у секретаријату школе од 8 
до 15 часова сваког радног дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће узимати 
у разматрање. Школа нема обавезу да канди-
дату враћа документацију. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон број 021/6071-207.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

Наставник немачког језика
са непуним радним временом 88,  

89% или 16 наставних часова

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то: У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
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групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 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. тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Одговарајућим образовањем, 
сматра се стечено одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140. став 1. и 2. и 
чланом 142. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања – у даљем тексту: 
Закон: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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 пред-
мета. У погледу степена и врсте образовања, 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни 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, 18/202, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022) – у даљем тексту: Правилник, 
и то: за радно место наставник немачког јези-
ка кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 3. тачка 3), подтачка 4) Правилника, који 
прописује да наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада на радном месту наставни-
ка немачког језика, може да изводи лице које 
је стекло високо образовање, и то: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик 
и књижевност). Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно заврше-
не основне академске студије из области пред-
мета, односно на студијским групама/програми-
ма: Језик, књижевност, култура, модул Немачки 
језик и књижевност; Немачки језик.

Наставник математике
са непуним радним временом 66,  

67% или 12 наставних часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 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. тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Одговарајућим образовањем, 
сматра се стечено одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140. став 1. и 2. и 
чланом 142. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања – у даљем тексту: 
Закон: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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 пред-
мета. У погледу степена и врсте образовања, 
кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни 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, 18/202, 1/2022, 2/2022, 
5/2022 и 6/2022) – у даљем тексту: Правилник, 
и то: за радно место наставник математике, 
кандидат треба да испуњава услове из члана 3. 
тачка 9) Правилника, који прописује да наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада на 
радном месту наставника математике, може 
да изводи лице које је стекло високо образо-
вање, и то: професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар – информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор информатике – математике; дипло-
мирани математичар – астроном; дипломирани 
математичар – примењена математика; дипло-
мирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математи-
чар; мастер професор математике; мастер про-
фесор математике и физике; мастер професор 
математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор инфор-
матике и математике; дипломирани професор 
математике-мастер; дипломирани математи-
чар – мастер; дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије); дипломирани математичар – про-
фесор 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 информати-
чар; 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 про-
грамима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике.

Наставник технике и технологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са непуним радним временом 80%  

или 16 наставних часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 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. тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Одговарајућим образовањем, 
сматра се стечено одговарајуће високо обра-
зовање прописано чланом 140. став 1. и 2. и 
чланом 142. став 1. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања – у даљем тексту: 
Закон: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли 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. 
У погледу степена и врсте образовања, канди-
дати треба да испуњавају и услове прописане 
чланом 3. став 1.тачка 13. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени 
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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, 
18/202, 1/2022, 2/2022, 5/2022 и 6/2022) – у 
даљем тексту: Правилник, и то: Техника и тех-
нологија: професор техничког образовања; 
професор технике; професор технике и инфор-
матике; професор информатике и техничког 
образовања; професор техничког образовања 
и машинства; професор технике и машинства; 
професор машинства; професор електротехни-
ке; професор техничког образовања и технич-
ког цртања; професор техничког образовања 
и физике; професор физике и основа техни-
ке; професор техничког образовања и хемије; 
дипломирани педагог за физику и општетех-
ничко образовање ОТО; дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу; 
професор физике и основа технике за основну 
школу; професор техничког образовања и вас-
питања; професор техничког васпитања и обра-
зовања; професор политехничког образовања 
и васпитања; професор политехничког васпи-
тања и образовања; професор политехничког 
образовања; професор технике и графичких 
комуникација; професор производно-техничког 
образовања; дипломирани педагог за техничко 
образовање; дипломирани педагог за физику 
и основе технике; професор основа технике и 
производње; професор политехнике; професор 
технике и медијатекарства; професор технич-
ког образовања и медијатекар; дипломирани 
физичар – професор физике и основа технике 
за основну школу – мастер; дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну шко-
лу – мастер; дипломирани професор технике и 
информатике – мастер; дипломирани професор 
технике – мастер; мастер професор технике и 
информатике; мастер професор информатике и 
технике; професор основа технике и информа-
тике; мастер професор технике и информатике 
за електронско учење; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и инфор-
матичког образовања). Наставу из предмета 
одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе 
и лица која су завршила двопредметне студије 
на факултету, ако су на том факултету савлада-
ла програм из тих предмета у трајању од осам 
семестара.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар, који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn. gov.rs/), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријавни формулар потребно је да 
кандидати доставе школи: радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању у складу са Законом и 
Правилником (кандидати који су стекли обра-
зовање по прописима о високом образовању 
почев од 10.09.2005. године уз мастер диплому 
прилажу и диплому основних академских сту-
дија); доказ да кандидат има образовање из 
члана 140. овог закона – образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на 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 дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова 
(оригинал или оверена фотокопија потврде – 
уверења одговарајуће високошколске установе 
о броју остарених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије или ове-
рена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу); уколико 
нема дужан је да у року од једне, а највише две 

године од дана пријема у радни однос стекне 
ово образовање као услов за полагање испита 
за лиценцу; уверење да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење из МУП-а, не старије од 6 месеци); Потвр-
ду издату од стране Повереника за заштиту 
равноправности да за кандидата није утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 139.став 
1.тачка 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених за кандида-
те који су променили име или презиме после 
издавања дипломе; доказ о знању српског 
језика (достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском 
језику – достављају писмени доказ да су поло-
жили српски језик по програму високошколских 
установа – оригинал или оверену фотокопију). 
Наведена документа достављају се у оригина-
лу или оверена фотокопија. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) прила-
же изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у часопису „Послови”. Пријаве слати на адресу 
школе: Основна школа „Вук Караџић” Бач, ули-
ца Школска број 1, 21420 Бач, са назнаком: „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Приложена 
документа се не враћају. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
телефон: 021 6071-207.

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ 
ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ
21000 Нови Сад, Фрушкогорска 1

Менаџер људских ресурса

УСЛОВИ: Научна/стручна област: није бит-
но; Стручна спрема: VII степен; Звање: није 
потребно; Радно искуство: 2 године. Посебна 
знања: активно знање енглеског језика; добро 
познавање Закона о раду и осталих законских 
прописа везаних за радни однос; комуникатив-
ност и ефикасност; активно познавање рада на 
рачунару. Опис послова и радних задатака рад-
ног места: активно прати тржиште рада; плани-
ра и одговара за буџет запошљавања; израђује 
Политике и процедуре везане за запошљавање; 
планира, организује и води активности везане 
за регрутацију и селекцију за отворена радна 
места на Институту; планира, организује и води 
активности везане за процене запослених (за 
потребе селекције); води процесе селекције и 
регрутације по Уговору о волонтирању, Угово-
ру о делу, Уговору о стручном образовању и 
усавршавању; дефинише и израђује понуде за 
посао, а на основу важећих процедура; орга-
низује праксу за студенте; координира проје-
катима у области селекције и регрутације; 
спроводи анкете у циљу мерења мотивације 
запослених; саставља и подноси извештаје 

руководиоцима Служби и директору Институ-
та; за своје послове одговоран је руководиоцу 
Службе и директору Института; ради и друге 
послове по њиховом налогу.

ОСТАЛО: Приложити: 1. Својеручно потписану 
пријаву за заснивање радног односа (навести 
позицију за коју се конкурише и датум објављи-
вања конкурса); 2. Радну биографију; 3. Ове-
рене фотокопије диплома и сертификата реле-
вантних за позицију за коју се конкурише. За 
дипломе стечене у иностранству потребно је 
приложити доказ о признавању стране висо-
кошколске исправе; 4. Фотокопирану (уколи-
ко је без чипа) или очитану личну карту; 5. 
Уверење надлежног суда да против лица није 
покренут кривични поступак, нити да је покре-
нута истрага; 6. Уверење о некажњавању 
издато од стране МУП-а. Рок за пријаву кан-
дидата на конкурс је 10 (десет) дана од дана 
објављивања у публикацији Послови. Пријаве 
слати поштом у затвореној коверти на адресу: 
Истраживачко-развојни институт за вештачку 
интелигенцију Србије, поштански преградак 
41, 21125 Нови Сад, са назнаком „Конкурс за 
Менаџера људских ресурса”. Комисија ће раз-
матрати само благовремено пристигле прија-
ве. Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација и додат-
не провере знања, вештина и компетенција од 
значаја за радно место из конкурса. Провера ће 
се извршити прегледом документације, а затим 
разговором са кандидатима који су послали 
уредну документацију и који испуњавају усло-
ве прописаним конкурсом. Очекује се да ће 
провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата започети 10 
радних дана након завшетка конкурса. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у року од 30 
дана од дана истека за подношење пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Истраживачко-развојни институт за 
вештачку интелигенцију Србије. Контакт емаил 
за додатна питања: hr@ivi.ac.rs.

ПАНЧЕВО

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Наставник предметне наставе  
– наставник математике

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021, даље: Закон) као и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и 
то: да има одговарајуће високо образовање, 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
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најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не 
старији од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Напомена: у 
складу са чланом 154 став 2 Закона, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног 
органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, с назнаком „За конкурс”.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

тел. 013/2624-059
e-mail: osjabuka@mts.rs

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20 и 129/2021) и Правилника о педагошком 
асистенту и андрагошком асистенту („Службе-
ни гласник РС”, број 87/2019): да има стечено 
средње образовање, савладан програм обуке за 

оспособљавање педагошких асистента; позна-
вање српског и ромског језика, ако се ради 
са децом, ученицима и породицама из ромске 
заједнице у складу са законом, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

 ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверен препис или оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању), уко-
лико кандидат није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
завршеној обуци за педагошког асистента (ове-
рен препис или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом, не 
старији од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству, (ори-
гинал или оверена фотокопија); уверење или 
потврда о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска 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 канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријава на 
конкурс треба да садржи и податке о кандида-
ту (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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се 
разматрати. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикација „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовића 1

Педагошки асистент
на одређено до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20). У радни однос 
на радно место педагошки асистент може да 
се прими лице са IV степеном стручне спре-
ме, познавање српског и ромског језика, ако 
се ради са децом, ученицима и породицама из 

ромске заједнице у складу са законом, уверење 
о завршном уводном моделу обуке, да поседу-
је психичку и физичку здравствену способност 
за рад са децом, има Држављанство Републике 
Србије, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати су дужни да 
приложе: 1. доказ о поседовању одговарајуће 
стручне спреме (оверена фотокопија дипломе) 
не старија од 6 месеци; 2. уверење о неосуђи-
ваности (СУП); 3. уверење да кандидат није 
под истрагом (суд); 4. извод из матичне књиге 
рођених; 5. уверење о држављанству или фото-
копију не старије од 6 месеци; 6. доказ да иза-
брани кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. 
Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Пријаве на конкурс слати на 
горе наведену адресу, или донети лично у прос-
торије школе (код секретара) радним данима 
од 08.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Избор кандидата конкурса, врши комисија, коју 
формира директор школе. 

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ЈАБУКА
26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

e-mail: osjabuka@mts.rs
тел. 013/2624-059

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 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”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 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 („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/18, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22 и 
5/22) и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања које је стекло: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
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које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик).

ОСТАЛО: докази о испуњености услова под 
тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ под тачком 2 овог конкурса 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 
попуњен пријавни формулар преузет са звани-
чне 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 
оверену фотокопију уверења (извода из каз-
нене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(да није старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Пријаве слати на адресу, ОШ „Гоце 
Делчев”, Трг Бориса Кидрича 10. Јабука 26201 
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем.

ПИРОТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Васпитач 
6 извршилаца

УСЛОВИ: поред општих услова, услови за 
пријем у радни однос утврђени су Законом о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о организацији и систематиза-
цији послова ПУ „Чика Јова Змај” Пирот и то: 1) 
одговарајуће образовање; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом; 
3) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) знање српског језика и 
језика на којем се остварује васпитно обра-
зовни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуње-
ности услова тачка 1), 3), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
У радни однос ради обављања посла васпитач 
може бити примљен кандидат који има стечено 
одговарајуће образовање и то: стручна спрема 
/ образовање – васпитач високо образовање: 
на студијама првог степена (основне струковне 

студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) студијама у 
трајању од три године или више образовање 
до 10. септембра 2005. године.

Спремачица

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање и 
то: ниво квалификације – основно образовање, 
први ниво.

ОСТАЛО: конкурс спроводи конкурсна комисија. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана пријема резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом. Обавља разго-
вор са кандидатима са сачињене листе после 
извршене психолошке процене кандидата. 
Сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове конкурса и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од 8 дана од достављања образло-
жене листе кандидата који испуњавају услове 
конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 
10 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја кан-
дидати достављају потребну документацију, 
биографију, доказ о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству не старије од 6 месеци), доказ о 
о стеченом образовању (оверена копија дипло-
ме или уверења не старије од 6 месеци), доказ 
о неосуђиваности (тачка 3 услова за пријем у 
радни однос), не старије од 6 месеци. Као доказ 
о знању језика на ком се остварује васпитно 
образовни рад, сматра се да је образовање 
стечено на српском језику на основу дипломе 
о стеченом образовању или други одговарајући 
документ о знању српског језика – уверење да 
је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оверена копија не старије од 6 
месеци). Уредна пријава на конкурс садржи: 
пријавни формулар и све потребне доказе. На 
пријавном формулару кандидат исписује доказе 
које прилаже и потписује исти. кандидати који 
испуњавају услове конкурса, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Достављена документација по конкурсу се 
враћа, само на лични захтев подносиоца прија-
ве, по окончању изборног поступка. Пријаве 
слати на горе наведену адресу. Информације о 
конкурсу на контакт тел. 010/2150-009.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

У БАБУШНИЦИ
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб.

тел. 010/385-026

Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске 

националности, на одређено време 
до краја школске 2022/2023. године, 

односно до 31.08.2023.

УСЛОВИ: да кандидат има стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању и сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента у 
складу са Правилником о педагошком асистенту 

и андрагошком асистенту („Службени гласник 
РС”, број 87/2019); у складу са чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20): да кандидат има одговарајуће образо-
вање; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности других добара-
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утвђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије: да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, да зна да говори, чита 
и пише ромски језик.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарсва просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву за конкурс 
кандидати достављају доказу о испуњавању 
тражених услова у оргиналу или овереној 
фотокопији: доказ о одговарајућој стручној 
спреми и језику на коме су се шкловали; доказ 
о савлданом програму обуке за педагошког 
асистента; уверење да нису осуђивани за гру-
пу кривичних дела из конкурса (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о познавању ромског језика. Уверење о 
психичкој физичкој и здравсвеној способности-
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о рду. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата који буду изабрани у ужи 
избор за рад са децом и ученицима врши служ-
ба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају на наведену адресу, са назнаком „За 
конкурсну комисију – конкурс за педагошког 
асистента”.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
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од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из члана 140 става 
1 тачке 1) подтачка (2) мора ди има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат треба да испуњава и 
услове у погледу степена и врсте образовања 
прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19” 16/20, 19/20, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22) за радно место 
за које конкурише; 2. да има психичку, физич-
ку 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Потребно је да кандидати попуне 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе школи следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену копију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
копију), уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 
кратку биографију – ЦВ са адресом и бројем 
телефона. Доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику или језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима – лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци, доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду.

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21), и то: 1. да има основну школу, I степен 
стручне спреме; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-вас-

питни рад. Потребно је да кандидати попуне 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним формула-
ром достављају школи. Кандидати уз пријаву 
на конкурс треба да доставе школи следећу 
документацију: оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи, уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење о неосуђиваности не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену копију), кратку 
биографију – ЦВ са адресом и бројем телефона. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику или јези-
ку на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима – лекарско уверење, не 
старије од 6 месеци, доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом достављају се у затвореној 
коверти на адресу: ОШ „Моша Пијаде”, 12320 
Жагубица, Улица 25. септембар број 2, са наз-
наком „Пријава на конкурс”. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/523-375

Директор
на мандатни 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 гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 
1) поседовање одговарајућег образовања за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета или из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не 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; 2) дозвола за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника; 3) обука 
и положен испит за директора установе (кан-
дидат 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 прија-
ва таквог кандидата без овог доказа неће смат-
рати непотпуном; 4) најмање осам година рада 
у установи, на пословима образовања и вас-
питања, после стеченог одговарајућег образо-
вања; 5) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 6) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-

тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, да му није одређен притвор, покре-
нута истрага или подигнута оптужница; 7) да 
има држављанство Републике Србије; 8) да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат с одговарајућим високим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за директора може бити изабрано и лице које 
поседује: одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за наставника оне врсте 
школе којој припада школа; дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора устано-
ве, најмање десет година рада у установи, на 
пословима образовања и васпитања, после сте-
ченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да поднесе: доказ о држављанству (ориги-
нал или оверен препис / фотокопију уверења о 
држављанству – не старије од 6 месеци и изво-
да из матичне књиге рођених); извод из књиге 
рођених (оригинал или оверен препис / фото-
копија); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис / фото-
копију доказа о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима); оверен препис 
/ фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о 
неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал уверења МУП-а из 
казнене евиденције издатог након објављивања 
конкурса); доказ да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доно-
шење оптужног предлога – за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом (оригинал уверења из основног суда 
издатог након објављивања конкурса); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља 
се пре закључења уговора); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал – издату након објављи-
вања конкурса); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника (ако кандидат поседује); 
доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис 
/ фотокопију лиценце за директора установе 
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(ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необа-
везно); доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима и оквирни план рада за 
време мандата (необавезно). Кандидат попуња-
ва и пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са пријавом на конкурс за избор дирек-
тора и потребном документацијом доставља на 
адресу школе у затвореној коверти, лично или 
путем поште. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Конкурсна документација се 
не враћа. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи све прилоге који се захтевају у кон-
курсу. Благовременом пријавом на конкурс сма-
тра се пријава која је непосредно предата Шко-
ли пре истека рока утврђеног у конкурсу или 
је пре истека тог рока предата пошти у облику 
препоручене пошиљке. Пријаве са потребном 
документацијом доставити лично, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс” или слати 
поштом препоручено на горе наведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Санџачких бригада 2

Наставник клавира
за рад у матичној школи Пријепоље  

и издвојеним одељењима  
Прибој и Нова Варош

2 извршиоца

Наставник хармонике
за рад у матичној школи Пријепоље  

и издвојеним одељењима  
Прибој и Нова Варош

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: а) да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној музичкој школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 18/13 и 2/17); б) 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса и то: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом (ЦВ) и пријавни формулар; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не старију 

од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од шест месеци); доказ о неосуђиваности 
– уверење из казнене евиденције да лице није 
осуђивано (уверење из МУП-а – не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ кандидат доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима – лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду 
(не старије од шест месеци). Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног 
органа (суда, органа општинске – градске упра-
ве, јавног бележника). Пријаве са доказима о 
испуњавању свих услова тражени конкурсом 
слати у затвореној коверти, препорученом 
поштом, са назнаком „Пријава на конкурс”, на 
адресу Основна музичка школа, 31300 Прије-
поље, Санџачких бригада 2. Додатне информа-
ције на телефон 064/803-84-23.

ПРОКУПЉЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093, 324-462

Чистачица

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања, основна школа (оригинал диплома / све-
дочанства или оверена фотокопија не старија 
од 6 месеци); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (прибавља се пре закључења уго-
вора о раду); поседовање држављанства Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); знање 
српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве односно форму-
лар за пријаву на конкурс скинути са сајта и 
пратећу документацију треба послати на горе 
наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра I 3 

тел. 027/371-315

Магационер
на одређено време до повратка  

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има IV степен 
стручне спреме; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, 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 дру-
гих добора заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање по члану 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и да је државља-
нин РС.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Кандидат доставља оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; извод 
рођених; уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци; лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат при закључењу уговора о раду; 
уверење да није осуђиван прибавља установа. 
Рок за достављање докумената 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену адре-
су. 

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО”

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

тел. 026/514-104

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. средње образовање у трајању од 
четири године, стечено у складу са чл. 121 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и чл. 39 закона о предшколском вас-
питању и образовању, 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; 
3. носуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. знање српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи и то: овере-
ни препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, односно да 
се не води кривични поступак, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопија; 
оригинал или оверену копију уверења из каз-
нене евиденције о неосуђиваности (уверење 
не сме да буде старије од 6 месеци), потврду 
Повереника за заштиту равноправности да није 
утврђено дискриминаторно понашање, ориги-
нал или оверену копију уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, краћу радну биографију, 
доказ да знају српски језик (доказ – потврду 
да су положили српски језик, достављају само 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику), фотокопију личне карте. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу 
или фотокопији, односно препису који морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабра-
ни 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 „За кон-
курс (не отварати)”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко 
телефона 026/514-104, 026/516-913.

Радник на одржавању рубља  
– кројач

УСЛОВИ: 1. средње образовање, изузетно: 
основно образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на снагу 
Уредбе, 2. потврда о радном искуству од нај-
мање 6 месеци, на пословима радника на одр-
жавању рубља – кројач, 3. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; 4. 
неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5. држављанство Републике Србије; 6. 
знање српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: оверени препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кри-
вични поступак, не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену фотокопија; оригинал или 
оверену копију уверења из казнене евиденције 
о неосуђиваности (уверење не сме да буде 
старије од 6 месеци), потврду Повереника за 
заштиту равноправности да није утврђено дис-
криминаторно понашање, оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), оригинал 
или оверену копију извода из матичне књи-

ге рођених, краћу радну биографију, доказ да 
знају српски језик (доказ – потврду да је кан-
дидат положио српски језик достављају само 
кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику), фотокопију личне карте. Сва при-
ложена документација мора бити у оригиналу 
или фотокопији, односно препису који морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа („Службени глас-
ник РС”, бр. 93/2014 и 22/2015). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставиће изабра-
ни 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 „За кон-
курс (не отварати)”, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко 
телефона 026/514-104, 026/516-913.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/616-392

Оглас објављен 20.07.2022. године, у публи-
кацији „Послови”, исправља се у делу УСЛО-
ВИ тако што уместо: „да кандидат има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти и степену обра-
зовања наставника који изводе образовно-вас-
питни рад из изборних предмета у основној 
школи за извођење наставе и других облика 
образовно васпитног рада из обавезног избор-
ног предмета страни језик – немачки језик”, 
треба да стоји:

да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником 
о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи – за срп-
ски језик.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

тел. 026/515-636

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане члановима 122 
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), а 
то подразумева следеће услове: 1) поседовање 
одговарајућег образовања у складу са чланом 
140 ставовима 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то образовање за наставника основне шко-
ле или стручног сарадника, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1. 
тачка 1) подтачка (2) члана140 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2) поседо-
вање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3) савлада-
ну обуку и положен испит за директора уста-
нове (пријава која не буде садржала доказ о 
положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат биће у обавези да у законском року поло-
жи испит); 4) поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 5) поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 6) знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
7) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; 8) 
непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 9) најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог закона, то јест високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после сте-
ченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да приложи: оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопија извода из матичне књиге рођених 
издатог на прописном обрасцу са холограмом; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању (кандидати који 
су уписали студије почев од 10.09.2005. год. 
достављају оверене фотокопије и за основне 
академске студије и за мастер академске сту-
дије); оверену фотокопију документа о посе-
довању дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника (о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту); оригинал 
потврду о радном искуству, да има најмање 
8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију потврде повереника за заштиту 
равноправнисти да није утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
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за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења/потврде надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико га кандидат поседује) 
пријава која не буде садржала доказ о положе-
ном испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће 
у обавези да у законском року положи испит; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника – оверена фотокопија) уколико је вршен 
стручно-педагошки надзор; уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора устано-
ве и доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија извештаја о спољашњем 
вредновању квалитета рада школе); доказ о 
знању српског језика, на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику (доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, оверена фотокопија), 
радну биографију. Достављена документација 
се не враћа. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Министар врши избор директора у 
року од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио Школски одбор и доноси 
решење о његовом именовању, о чему школа 
обавештава лица која су се пријавила на кон-
курс. Пријава са доказима о испуњавању усло-
ва, подноси се у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава за конкурс за избор директора”, 
лично у секретаријату школе у периоду од 8 
до 14 часова сваког радног дана или препору-
ченом поштом на адресу школе: Основна шко-
ла „Карађорђе”, 11320 Велика Плана, Војводе 
Мишића 135. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе, преко 
телефона: 026/515-636.

СОМБОР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
25000 Сомбор, Подгоричка 7

тел. 025/432-810

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане 
чланом 122 став 5, чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21). Дужност директора школе може да 
обавља лице које има: 1. одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања за настав-
ника средње стручне школе за подручје рада 
текстилство и кожарство, хемија, неметали и 
графичарство и личне услуге, за педагога и 
психолога, наставник и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице 
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета). 2. Дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, 3. обуку и 
положен испит за директора установе, 4. нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, 5. психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 6. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 7. има држављанство 
Републике Србије, 8. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова саставни су део прија-
ве на конкурс. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року до две године од дана ступања 
на дужност. Директору који не положи испит 
за директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора. 

ОСТАЛО: пријава на конкурс за избор дирек-
тора школе, заједно са потребном документа-
цијом, доставља се школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси следеће: 1) биографске 
податке, односно радну биографију; 2) ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем образовању из члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника средње стручне шко-
ле за подручје рада текстилство и кожарство, 
хемија, неметали и графичарство и личне услу-
ге, за педагога и психолога, 3) оверену фото-
копију дозволе за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно 
стручни испит), 4) оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе, 5) 
оригинал или оверена фотокопија доказа о нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство), 6) оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – издат од полицијске 
управе (не старије од 6 месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс), 7) оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс), 8) ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о знању 
српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад – диплома о стеченом 

средњем, вишем или високом образовању или 
потврда о положеном испиту из језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, 9) 
оверена фотокопија доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора (извештаји просвет-
ног саветника), кандидат је дужан да достави 
извештај уколико је над његовим радом вршен 
стручно-педагошки надзор, 10) уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе дужно је да 
поред доказа из тачке 13) достави и резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оверена фотокопија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати. Пријава се сматра потпуном 
уколико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова за избор директора пропи-
саних чланом 122 став 5, чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а који су у конкурсу 
наведени у делу „услови за избор директора”. 
Рок за подношење пријаве на конкурс за избор 
директора школе је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ва на конкурс се подноси непосредно или путем 
препоручене поште на адресу: Подгоричка бр. 
7, са назнаком „Конкурс за директора школе”. 
О резултатима конкурса школски одбор ће оба-
вестити лица која су се пријавила на конкурс 
након пријема решења о именовању директо-
ра школе од стране министра просвете, науке и 
технолошког развоја. 

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2

тел. 022/610-390
тел./факс: 022/621-285

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове прописа-
не чл. 122, 123, 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: I да има одго-
варајуће високо образовање из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога, то 
јест високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких 
наука (лице из ове подтачке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; II да има 
дозволу за рад (лиценцу за наставника, педаго-
га или психолога одн. положен стручни испит); 
III да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да исти положи у року 
од две године од дана ступања на дужност; 
IV да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; V да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
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рад са децом и ученицима; VI да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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 кри-
вично дело примање или давање мита и дру-
гих кривичних дела против службене дужнос-
ти, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију и за кога није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
VII да има држављанство Републике Србије; 
VIII да зна језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (српски). Наведени услови се 
доказују приликом пријаве на конкурс и прове-
равају у току рада. Осим утврђивања испуње-
ности услова за избор директора, комисија цени 
и доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата – извештај просветног 
саветника. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу 
пријаву на конкурс на формулару који се може 
преузети и попунити на званичној интернет 
страници МПНТР. Пријаве поднете без при-
ложеног, попуњеног и својеручно потписаног 
формулара сматраће се непотпуним. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(за лица која су стекла академско звање мас-
тер, доставља се и оверена фотокопија дипло-
ме о завршеним основним академским студија-
ма); оверену фотокопију доказа о положеном 
испиту за лиценцу наставника, педагога или 
психолога, односно уверење о положеном 
стручном испиту; оригинал или оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за лицен-
цу за директора (уколико кандидат поседује); 
потврду да има најмање осам године рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања после стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном 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 малолет-
ног лица или родоскрнуће, за кривична дела 
примање и давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривични 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање утврђе-
но чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, (ориги-
нал или оверена фотокопија уверења, однос-
но извода из казнене евиденције, не старијег 
од шест месеци – доказ издаје МУП, надлежна 
полицијска управа); уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од од шест месеци; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој спососб-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду; доказ да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ о знању језика је 
диплома о стеченом образовању на српском 
језику или положен испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве); оверену фотокопију доказа о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало 

дужност директора школе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања); оверену фото-
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата, (извештај просвет-
ног саветника); радну биографију са предлогом 
програма рада директора школе; Оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; уверење основног – вишег суда 
да против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница, односно да није 
покренут кривични поступак (не старије од 6 
месеци); уверење надлежног привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци); фотокопију 
личне карте, односно биометријски очитану 
личну карту. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се на адресу школе, 
са назнаком „Конкурс за избор директора шко-
ле” или предају лично у затвореној коверти у 
седишту школе, сваким радним даном од 8.00 
до 12.00 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Приложе-
на конкурсна документација неће се враћати 
кандидатима. Пријавом на конкурс, кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе спровођења законом предвиђеног 
поступка – конкурса за пријем у радни однос. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкрет-
ном поступку, у складу са Законом о заштити 
података о личности. Све информације у вези 
расписаног конкурса могу се добити у школи на 
телефон број: 022/621-285.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА”

22000 Сремска Митровица 
Марко Перичин Камењар 16

тел. 022/624-398

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора предшколске 
установе треба да испуњава услове прописа-
не чланом 122, 139 и чланом 140 ст. 1, 2 и 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21): 1. 
да има одговарајуће високо образовање и то: 
1) одговарајуће високо образовање за васпита-
ча или стручног сарадника стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или инердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); и да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, или 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за васпитача 
и стручног сарадника, и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, или 3) на студијама првог степена, вас-
питач (основне академске, односно струковне 

и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образо-
вањем, и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међунарадним 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 – језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад, 6. да има 
лиценцу, односно дозволу за рад за наставника, 
васпитача односно стручног сарадника, 7. да 
има обуку и положен испит за директора уста-
нове (лиценца за директора). Осим утврђивања 
испуњености услова за избор директора коми-
сија цени и доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата – извештај 
просветног саветника. Кандидати су дужни 
да поднесу пријаву на конкурс на формулару 
који се може преузети и попунити на званичној 
интернет страници МПНТР. Пријаве поднете без 
приложеног, попуњеног и својеручно потписа-
ног формулара сматраће се непотпуним.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, у складу са чланом 140 Закона, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, доказ 
о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, односно доказ о раду у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог образовања, – оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, доказ о знању срп-
ског језика (доказ је диплома издата на српс-
ком језику) уколико одговарајуће образовање 
није стечено на спском језику – уверење висо-
кошколске установе да зна српски језик као 
језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад, уверење односно извод из казнене еви-
денције (уверење из МУП-а) да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међунарадним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старија од шест 
месеци), уверење основног и вишег суд да 
против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница, односно да није 
покренут кривични поступак пред основним 
и вишим судом (не старија од шест месеци), 
уверење надлежног привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, не старија од шест месеци), биографију 
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са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора предшкол-
ске установе, доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора о раду кандидата – извештај 
просветног саветника, уколико га има кан-
дидат, уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом – доставља се накнадно, 
пре ступања на дужност, оверена фотокопија 
доказа о положеној обуци за директора, овере-
на фотокопија уверења о положеном испиту за 
директора (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора, неће 
се сматрати непотпуном, али изабрани канди-
дат који нема положени испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност, фотокопија лич-
не карте, односно биометријски очитана лич-
на карта. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка – 
конкурса за пријем у радни однос. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкретном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, број 87/18). 
Комисија за избор директора ће обавити интер-
вју са пријављеним кандидатима који испуња-
вају услове конкурса. Решење о именовању 
директора биће достављено свим учесницима 
конкурса у законом предвиђеном року. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом сла-
ти на адресу: Предшколска установа „Пчелица” 
Сремска Митровица, Марко Перичин Камењар 
бр. 16, са назнаком „Конкурс за директора уста-
нове” или предати лично у затвореној ковер-
ти у седишту установе, у секретаријат, радним 
данима од 8.00 до 14.00 часова. Сва потребна 
обавештења могу се добити код секретара уста-
нове, на број телефона 022/624-398.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
24341 Криваја, Маршала Тита 1

тел. 024/4724-001

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), односно лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2. на основним студијима 
у трајању однајмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тач-

ке 1 подтачка 2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат мора да има нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
дозволу за рад наставника/стручног сарадника 
(лиценцу), обуку и положен испит за директо-
ра; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву кан-
дидати треба да приложе: радну биографију, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, вас-
питача или стручног сарадника, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора 
школе), потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, уверење / потврду (оригинал) из 
надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да није осуђиван правоснажном пре-
судом 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење/потвр-
ду (оригинал) из надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој нијепретходи-
ла истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подоношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела, уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених (за кандидате, који су 
променили презиме, односно име после изда-
вања дипломе). Кандидат за директора, уколи-
ко поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора о његовом раду (извештај просвет-
ног саветника). Кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе дужан је да 
достави резултате стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 

језику, уједно је и доказ да кандидат зна срп-
ски језик, у супротном је потребно доставити 
оверену копију доказа да зна српски језик (ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду/сведо-
чанства из средње школе као доказ да је учио 
српски језик). Напомена: Документацију која 
се доставља уз пријаву кандидат доставља у 
два примерка (један примерак чини оригинал 
или фотокопија наведене документације коју је 
оверио јавни бележник, а у једном примерку се 
достављају обичне фотокопије оверених при-
мерака). Неблаговременеи непотпуне прија-
ве се неће узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом слати са назнаком 
„Конкурс за директора”, на адресу: Основна 
школа „Вук Караџић”, Криваја, Маршала Тита 
1. За све информације позвати број телефона: 
024/4724-001.

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Наставник енглеског језика
на српском и мађарском наставном 

језику, са 78% радног времена

Наставник немачког језика
на српском и мађарском  

наставном језику

Наставник немачког језика
на мађарском наставном језику,  

са 67% радног времена

Школски педагог
на српском и мађарском  

наставном језику

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и вапитања, и то да: има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
члана 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/20162/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19), има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: кандидат је дужан да приложи: радну 
биографију (обавезно навести контакт податке: 
мејл и број телефона), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције, 
надлежне полицијске управе, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
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из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о знању српског односно мађарс-
ког језика, попуњен и одштампан формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), настав-
ник мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Наведено обра-
зовање 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. Сматра се да наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има горе наведено образо-
вање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Психолошку процену способности кандидата за 
рад са децом и ученицима извршиће надлеж-
на служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању морају да буду овере-
не од стране надлежног органа, у супротном, се 
неће узети у разматрање. Конкурс траје 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне, као и пријаве послате 
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„18. ОКТОБАР”

24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9
тел. 024/723-004

Наставник предметне наставе 
математике

на мађарском наставном језику,  
са 88, 89% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Зако-
на, односно: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из науч-
не односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и 
то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар – информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипло-
мирани математичар за математику економије, 
професор информатике – математике, дипло-
мирани математичар – астроном, дипломирани 
математичар – примењена математика, дипло-
мирани математичар – математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математи-
чар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике – мастер, дипломирани математи-
чар – мастер, дипломирани инжењер матема-
тике – мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар – про-
фесор 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 информа-
тичар, дипломирани математичар – механичар, 
мастер професор предметне наставе и мастер 
математичар – професор математике. Лица 
која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани – мастер треба да имају завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физи-
ке, односно математике и информатике; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски и мађарски језик (језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја – пријавни формулар; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 

положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
за оне који ово образовање поседују, они који 
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из 
казнене евиденције МУП-а – од надлежне поли-
цијске управе; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског и мађарског 
језика, на којем остварује образовно-васпитни 
рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или сведочанства из 
средње школе, у којима стоји да је учио српски 
језик, а доказ да кандидат зна мађарски језик 
је оверена фотокопија дипломе о завршеној 
средњој школи на мађарском језику или сведо-
чанстав из средње школе, у којима стоји да је 
учио мађарски језик); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или слати са назнаком „Конкурс 
за наставника математике”, на горе наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. За 
све информације можете позвати број телефо-
на 024/723-004, 024/712-730, и 024/711-726.

Школски педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има одговарајуће 
образовање, у складу са чланом 140 Закона, 
односно: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; б) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но 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 у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника васпитача 
и стручних сарадника и то: професор педаго-
гије, дипломирани педагог – општи смер или 
смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог – психолог, дипломирани педагог, 
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мастер педагог и дипломирани педагог – мас-
тер; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски и мађарски језик (језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс поднети: 
попуњен и одштампан формулар на интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја – пријавни формулар; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих 
најмање шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде – уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педаго-
гије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
за оне који ово образовање поседују, они који 
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 доз-
вољава да је ово образовање наставник обаве-
зан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из 
казнене евиденције МУП-а – од надлежне поли-
цијске управе; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског и мађарског 
језика, на којем остварује образовно-васпитни 
рад (диплома, односно уверење о стеченом 
високом образовању, уколико је на српском 
језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити ове-
рену копију доказа да зна српски језик, тј. ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или сведочанства из 
средње школе, у којима стоји да је учио срп-
ски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе о завр-
шеној средњој школи на мађарском језику или 
сведочанстав из средње школе, у којима стоји 
да је учио мађарски језик); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старији од шест месеци; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узети у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или слати са назнаком „Кон-
курс за школског педагога”, на горе наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. За 
све информације можете позвати број телефо-
на 024/723-004, 024/712-730, и 024/711-726.

ПУ „НАША РАДОСТ”
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3

Васпитач
54 извршиоца

УСЛОВИ: Чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је да у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом, и 
то да: 1) има одговарајуће образовање, 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) има држављанство Републике Србије, 
5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под бројевима 1), 3), 4) и 5) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
под 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидат мора да има: стечено одгова-
рајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије, основне ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) – област: педагошких наука. Додатна 
квалификација: стручни испит за лиценцу, јед-
на (1) година радног искуства у струци. Доказ: 
оверена фотокопија дипломе о стеченом висо-
ком образовању, оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту за лиценцу, 
потврда о радном искуству у струци. Лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка 
и здрваствена способност за рад са децом и 
ученицима се прибавља пре закључења уго-
вора о раду. Уверење о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања не 
сме бити старије од 6 месеци. Уверење (ори-
гинал или оверена фотокопија) се прибавља у 
надлежној полицијској управи према месту пре-
бивалишта. Уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија). 
Кандидат је дужан да приложи следеће доку-
менте: Пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads /2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), потписану биографију 
кандидата (Curriculum vitae), оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за лиценцу, потврду о радном искуству 
у струци, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ, лично или на адресу Предшкол-
ска установа „Наша радост” Суботица, Антона 
Ашкерца 3, 24000 Суботица. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана решењем од стране директора Установе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену за рад 
са децом и ученицима у Националну службу 
за запошљавање у Суботици. Предност имају 

кандидати који су запослени у Предшколској 
установи „Наша радост” Суботица на одређено 
време. Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Бранислава Војнић, сарадник за 
правне послове (тел. 024/646-416). 

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

15000 Шабац, Драгише Пењина 31
тел. 015/341-129

Наставник дефектолог  
у посебним условима

на одређено време до повратка 
запослене са функције директора школе

УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 – др. закон, 10/19, 6/20), и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 17/2018, 6/2020); 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
– доставља кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду); 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или дасвање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, прописано је да наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулстидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 
тачка 1) подтачка (2) члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву на конкурс тре-
ба да достави следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” 88/17, 27/18 – 
др. закон, 10/19, 6/20), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за  

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ученике са сметњама у развоју и инвали-
дитетом („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 17/2018, 6/2020); уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); доказ да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стече-
на на српском језику или уверење одговарајуће 
високошколске установе да је лице положило 
испит из српског језика, оригинал или оверена 
фотокопија, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци. Напомена: доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију са одштам-
паним формуларом достављају установи. Прија-
ве доставити у року од 8 дана од дана оглаша-
вања у часопису „Послови” на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 
став 2 и 5 чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона. Дужност директора основне школе 
може да обавља лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона за наставника, за педагога и пси-
холога: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе (кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи 
у року до две године од дана ступања на дуж-
ност) и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 

овог закона за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра установе (кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност) и нај-
мање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 као језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад школе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс (у слободној 
форми) за избор директора, кандидат доставља 
и биографију (са прегледом радне биографије) 
и предлог програма рада школе, а као доказ 
испуњености горе наведених услова доставља 
следећу документацију: оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образо-
вању (не старију од 6 месеци), оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу / доз-
воле за рад наставника или стручног сарадника 
(не старију од 6 месеци), оверену копију лицен-
це за директора/испита за директора (не ста-
рију од 6 месеци), оверену копију пријаве на 
обуку за кандидата који је у процедури обуке 
(не старију од 6 месеци), оверену копију уве-
рења о обављеној обуци за кандидата који је 
завршио обуку (не старију од 6 месеци), ове-
рену копију пријаве за полагање испита за 
кандидата који је завршио обуку и пријавио се 
за полагање испита (не старију од 6 месеци), 
изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност, потврду о 
радном стажу/раду у школи на пословима обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
копија, издата након објављивања конкурса), 
оверену копију или оригинал лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци), оверену копију или оригинал уве-
рење надлежног СУП-а / ПУ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци), оверена копија или ориги-
нал уверење / потврда Повереника за зашти-
ту равноправности (може се добити слањем 
захтева путем електронске адресе poverenik@
ravnopravnost.gov.rs а након објављивања кон-
курса), оверена копија или оригинал уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), ове-
рена копија или оригинал доказ о знању српс-
ког језика, за кандидате који нису на српском 
језику стекли одговарајуће високо образовање, 

оверена копија резултата стручно-педагошког 
надзора (извештај просветног саветника уко-
лико је вршен стручно-педагошки надзор над 
кандидатом), оверене копије резултата струч-
но-педагошког надзора рада школе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора школе). 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се предају 
непосредно у канцеларији секретаријата школе 
или се шаљу на горе наведену адресу. Прија-
ве се предају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурсној комисији – конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 062/8825-735

Наставник практичне наставе  
у машинству

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
Одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: а) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме прописану 
у складу чланом 3 став 1 тачка 35) подтачке 
(1) и (2) и тачка 37) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр 4/2022) (доказ: диплома о завршеном висо-
ком и средњем образовању), б) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (доказ: уверење МУП-а и потврда 
повереника за заштиту родне равноправности 
за непостојање утврђеног дискриминаторног 
понашања), г) да имају држављанство Републи-
ке Србије (доказ уверење о држављанству); д) 
да знају српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тач. а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију и ЦВ (рад-
на биографија). Документација се доставља у 
оригиналима или у овереним фотокопијама не 
старијим од шест месеци и не враћа се канди-
датима. Какндидати су дужни да у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса доста-
ве документацију тражену овим конкурсом. 
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Пријаву са доказима доставити на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава за конкурс за 
пријем у радни однос”. Информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 062/8825-735.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова, 
треба да испуњавају и следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања, и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање, до 
10.09.2005. године; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; извршена психолошка про-
цена способности за рад с децом и ученицима, у 
складу са законом; знање српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни 
профил. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација 
се не враћају. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије или извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија); докази о прове-
ри психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима и лекарско уверење се прибављају 
пре закључења уговора о раду). Одлуку о избо-
ру кандидата донеће се у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
треба послати на горе наведену адресу, са наз-
наком „Пријава на конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„УЖИЦЕ”

31000 Ужице, Немањина 18
тел. 031/517-855

Васпитач

Медицинска сестра васпитач
2 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон и 6/2020 и 129/21 и то: у 
радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање: за васпи-
тача: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије) или на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо, бразовање до 10. септембра 2005. годи-
не – васпитач, у складу са Законом; за меди-
цинску сестру – васпитача: IV степен, медицин-
ска сестра – васпитач; за спремачицу: основно 
образовање (завршена осмогодишња школа); 
2) физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тач. 1), 3) -5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству – уверење о 
држављанству; извод из матичне миге рођених; 
оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика 
ијезика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на тим језицима); доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (уверење из казнене евиденције које 
издаје организационајединица МУП не старије 
од 6 месеци). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства. Потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, потписаном биографијом и контакт 
подацима, кандидати достављају на горе наве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Предшколске 
установе и преко телефона 031/517-855.

ВАЉЕВО

ШОМО „ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”
14210 Уб, Краља Петра Првог ослободиоца 13

тел. 014/411-681

Наставник флауте

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закони, 10/19 и 
6/20) одговарајући степен стручне спреме а 
у складу са чланом 140 истог закона, као и у 

складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) које се 
доставља приликом закључења уговора о раду; 
уверење да није осуђиван за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања не старије 
од шест месеци, тј. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја, против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на кривичну санкцију 
за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторско понашање; да је државља-
нин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија); диплома о стеченом оразовању 
(оригинал или оверена копија) лица која су 
стекла мастер, прилажу и диплому основних 
академских студија; да зна језик на коме се 
одвија васпитно-образовни рад (српски језик); 
радну биографију. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве за конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника флауте” 
поштом на горе наведену адресу или се непо-
средно предају секретаријату школе сваког рад-
ног дана од 8 до 12 часова. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
сваког радног дана у времену од 9 до 12 часова 
и/или на телефон 014/411-681.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17500 Врање, Косовска бб.
тел. 017/405-860

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

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. закона, 
10/19 и 6/20) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Бранко Радиче-
вић”, и то: 1) да има одговарајуће образовање 
– завршена основна школа, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
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које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
пријаву на конкурс са основним биографским 
подацима (својеручно потписану), 2) одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 3) ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о завр-
шеном основном образовању, 4) оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
не старије од 6 месеци
5) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месе-
ци, 6) извод из казнене евиденције као доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци), 7) доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад подноси кандидат који није стекао диплому 
на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се под-
носе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у раз-
матрање. Кандидат који буде изабран пре 
закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Решење о избору кандидата доноси 
директор школе. Пријава на конкурс мора садр-
жати актуелни број фиксног и мобилног теле-
фона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне 
или неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе 
информације могу се добити на телефон школе 
017/405-860 или у просторијама школе. Пријаве 
се подносе у писаној форми на адресу школе 
или путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

17500 Врање, Омладинска 20

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2022/2023. годину за рад у централној 
школи у Врању и ИО школе у 

Моштаници, Бресници и Мечковцу

Помоћни радник – чистач
за рад у централној школи у Врању

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) да имају одговарајуће образо-
вање, за радно место педагошког асистента: 
минимум средње образовање и сертификат 
Министарства просвете о савладаној увод-
ној обуци за педагошког асистента, за радно 
место помоћног радника – чистача: завршена 
основна школа, 2) да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, 3) да нису осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из алинеје 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из алинеје 2 пре закључења уговора 
о раду. Конкурс траје 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Бујановац, Карађорђа Петровића 294

тел. 017/854-076

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). За директора може бити 
изабрано лице које испуњава следеће услове: 
1. има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 и 2 закона за наставника основне 
музичке школе, психолога или педагога сте-
чено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1 подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2. Да има 
дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; 3. да има лиценцу за 
директора установе (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); 4. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 5. 
да има држављанство Републике Србије; 6. да 
зна српски језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; 7. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 8. да 
има најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за обра-
зовање и васпитање, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених 

услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог закона за наставника музичке 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: уз попуњени пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидат треба да достави: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; лиценцу за директора установе 
(ако је кандидат поседује); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); 
уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело (из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); уве-
рење надлежног основног и вишег суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак 
нити се води истрага (не старије од 6 месеци); 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); извештај просветног саветни-
ка о стручно-педагошком надзору над радом 
кандидата (уколико поседује такав извештај); 
извод из матичне књиге рођених са хологра-
мом; радну биографију са предлогом програ-
ма рада директора. Сви документи морају бити 
у оргиналу или овереној фотокопији. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса са назнаком „Конкурс 
за директора”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се дос-
тављају поштом или лично на адресу: Школа 
за основно музичко образовање и васпитање, 
Бујановац, Карађорђа Петровића 294.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „ВУЛЕ АНТИЋ”

17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове у посебним условима
на одређено време ради замене  

одсутне запослене преко преко 60 дана, 
односно до повратка запослене  

са породиљског одсуства и одсуства  
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 3/2021, 
4/2021 и 129/2021) и има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 72 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Школи 
за основно и средње образовање „Вуле Антић” 
у Врању. Члан 139 Закона о основама сисите-
ма образовања и васпитања прописује услове 
за пријем у радни однос, односно да у рад-
ни 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 
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правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) има држављанство 
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачка 1), 3) – 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Послове дипломираног 
економисте за финансијско-рачуноводствене 
послове (шеф рачуноводства) могу обавља-
ти лица која имају прописану стручну спрему, 
дипломирани економиста – мастер, дипломи-
рани економиста који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и техниолошког развоја а потребну 
документацију, заједно са пријавним фор-
муларом и кратком биографијом достављају 
школи и то: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија), оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању (потребно је доставити оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању), 
оверену копију уверења о положеном испи-
ту за рачуновођу (за кандидате који поседују 
наведени доказ), лекарско уверење да лице 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима – доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, извод из казнене евиденције МУП-а 
надлежне полицијске управе да лице није 
осуђувано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверену 
фотокопију не страију од 6 месеци), потврду 
одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику). Пријаве са потребном 
документацијом доставити поштом или лично 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, са називом „Конкурс – не отварај”, на 
адресу школе. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежне установе неће се узимати 
у разматрање као и неблаговремене и непот-
пуне пријаве. Телефон школе за информације: 
017/423-621.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВУК КАРАЏИЋ”

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Педагошки асистент
на одређено време  

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве у погледу стручне спреме по Правилни-
ку о програму обуке за педагошке асистенте 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” 
број 11/2010) као и услове за заснивање рад-
ног односа прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Услови: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима: 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злоствљање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита: за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије, да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, да зна 
ромски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе, у оригиналу или у ове-
реном препису или овереној фотокопији, сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених – не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса уверење о дрђављанству 
Републике Србије – не старије од 6 месеци у 
односу на дан истека конкурса, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању 
из области образовања према Правилнику о 
програму обуке за педагошке асистенте. Уве-
рење о знању ромског језика. Уверење из каз-
нене евиденције МУП-а да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злоствљање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита: за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ о знању 
српског језика, осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику или су 
положили испит из српског језика по програ-
му одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одђтам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи Комисија коју именује 
директор у складу са законом. Комисија има 
најмање три члана. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. овог закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати из става 4. овог члана у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија 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 учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе из става 6. овог члана, 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе из става 7. овог члана. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату 
може да поднесе жалбу органу управљања, у 
року од осам дана од дана достављања решења 
из става 8. овог члана. Орган управљања о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана под-
ношења жалбе. Кандидат који је учествовао у 
изборном поступку има право да, под надзором 
овлашћеног лица у установи, прегледа сву кон-
курсну документацију, у складу са законом. Ако 
по конкурсу није изабран ниједан кандидат, 
расписује се нови конкурс у року од осам дана. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Благовременом прија-
вом сматра се пријава која је непосредно пре-
дата школи пре истека рока утврђеног у кон-
курсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која у прилогу садржи све прилоге 
којима кандидат доказује да испуњава услове 
за избор у складу са Законом и овим конкурсом.

СТРУЧНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Бујановац, Карађорђа Петровића 240

тел. 017/851-057, 017/853-663

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чланом 122, 139. 
и 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће 
високо образовање стечено на 1) студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Да испуњава услове за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
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правом, без обзира за изречену кривичну 
санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да има дозво-
лу за рад – лиценцу, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадника; 
савладана обука и положен испит за директо-
ра школе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност); најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; знање 
језика на ком се остварује образовно васпитни 
рад (српски језик). Комисија за избор дирек-
тора цениће и доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника). Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију доказа о положе-
ном испиту за лиценцу или стручном испиту; 
доказ о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матич-
не књиге рођених; уверење да није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања (не 
старије од шест месеци); уверење из Основног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни 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 насиља у породи-
ци, одузимања малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију. 
Уверење из Приредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредне преступе (не старије од 
шест месеци); доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директо-
ра школе; доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), уколико кандидат поседује 
такав извештај. Лекарско уверење (не старије 
од шест месеци) доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о међусобним прави-
ма и обавезама. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве доставити 
непосредно или путем поште на адресу школе 
са назнаком: „Конкурс за директора”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26360 Пландиште, Војводе Путника 60

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
28/2018 – др. закон, 10/2019, 28/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) и то: да поседу-
је одговрајуће образовање из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте и подручја 
рада, за педагога и психолога стечено на сту-
дијама другог степена (мастер студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) члана 140 мора да има завршене 
студије првог степена из научне односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, да је прошао 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-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 лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. 

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву подноси: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању за наставника 
у основој школи; оверену фотокопију лиценце 
(дозволе за рад) за наставника, односно уве-
рења о положеном стручном испиту; потврду 
о 8 година рада у области образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образо-

вања; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) ако га поседује (оверена фото-
копија); резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уко-
лико се на конкурс пријавило лице које је прет-
ходно обављало дужност директора школе, ове-
рена фотокопија); доказ / уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе 
(оригинал или оверена фотокопија), пријава 
која не буде садржала доказ / уверење о савла-
даној обуци и положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, а уколико кан-
дидат буде изабран биће у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе; 
доказ / уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); доказ / уверење да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
Законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); уверење надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак и да није покренута истрага (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
уверење привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); доказ о познавању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику); уверење о држављанству (ориги-
нал, не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или фотокопија); 
фотокопију важеће личне карте или очитану 
биометријску личну карту; биографске податке 
са кратким прегледом о кретању у досадашњој 
служби. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са документацијом дос-
тављају се поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора” или лично у секретаријату школе, сваког 
радног дана од 8 до 12 часова. Документација 
кандидата се не враћа већ остаје у конкурсној 
документацији школе. Телефон за информације 
060/8897-510 сваког радног дана од 8-12 часо-
ва. О резултатима конкурса кандидати ће бити 
обавештени у року од 8 дана од дана прије-
ма решења о именовању директора школе од 
стране министра просвете, науке и технолошког 
развоја.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
19206 Велики Извор, Изворски пут бб.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду, кан-
дидат треба да испуњава и услове у складу са 
чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање из члана 140. Закона о основама 

Посао се не чека, посао се тражи
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система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – други закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 3/21 и 
4/21). Сваки од кандидата треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик. Уз пријаву кандидати подносе: Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар са зва-
ничне интернет страници Минстарства просвете 
http://www.mnp.gov.rs/, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар достављају и следећу документацију: краћу 
биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има 
восоко образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе дру-
гог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских студија, доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на 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 (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС, 
оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија уверења); 
доказ о познавању српског језика, као јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – доставља само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе – 
оригинал или оверена фотокопија); Лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има 
психичку, физичку здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „Вук 
Караџић”, ул. Изворски пут бб, 19206 Велики 
Извор, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију – стручни сарадник педа-
гог”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 
8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дат ће бити писменим путем обавештен о исхо-
ду конкуса. Ближа обавештења могу се добити 
на телефон 019/467-115.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 5

Чистачица/помоћни радник

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове из 
члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

88/2017, 27/2018 и 10/2019, 6/2020 и 129/2021 
– даље: Закон), као и услове прописане Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Гимназији Зајечар, и то: да има одго-
варајуће образовање – основно образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс дос-
тављају се докази о испуњености услова за 
избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија сведо-
чанства/уверења о завршеној основној школи); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139. 
став 1.тачка 3) Закона и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС – не старији од шест 
месеци); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење – не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика, као 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, доставља само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику, у складу са 
законом. Напомена: доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности (лекарско уве-
рење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Благовременом пријавом сматра се 
пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, као и пријава која је предата препоруче-
ном поштом, у ком случају се као дан пријема 
рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а 
када последњи дан за подношење пријаве пада 
у недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док се 
потпуном пријавом сматра пријава која у прило-
гу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор у складу са Зако-
ном и овим конкурсом. Непотпуне, неблаговре-
мене, као и пријаве које нису поднете на одго-
варајући, односно на начин утврђен конкурсом 
неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе сваког радног 
дана између 11.00 и 12.00 часова или посла-
ти препорученом поштом на адресу: Гимназија 
Зајечар, Књегиње Љубице 5, 19000 Зајечар, са 
назнаком „За конкурсну комисију”. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном на број 019/422-564, као и 
путем електронске поште на е-адреси: info@
gimza.edu.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Педагошки асистент
на одређено време  

за школску 2022/2023.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чл. 24 Закона о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да имају одговарајуће образовање. 
Кандидат за радно место педагошког асистента 
мора да има одговарајуће образовање – IV сте-
пен стручне спреме, познавање ромског јези-
ка, завршена уводна обука за педагошког асис-
тента, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминиторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем остварује васпитно 
образовни рад. Кандидати треба да доставе 
оверене преписе и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, IV степен 
стручне спреме уверење – потврду о неосуђи-
ваности (да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља кандидат пре закључења уговора о раду, 
а доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву у случају да је одговарајуће образо-
вање стечено ван територије Републике Србије. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом у Националну службу за запошља-
вање у Зајечару. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ, лично или на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора установе.

Стручни сарадник за јавне набавке
на одређено време преко 60 дана  
ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у дневном 
листу Послови, лично или на адресу Предшкол-
ске установе „Ђулићи” Зајечар, Насеље Краље-
вица бб, Зајечар. Конкурс се објављује у днев-
ном листу „Послови” при Националној служби 
запошљавања (НСЗ). Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована Решењем од стране 
директора Установе.

Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чл. 24 Закона о раду, кан-

Посао се не чека, 
посао се тражи
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дидати треба да испуњавају и услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и да имају одговарајуће образо-
вање. Врста и степен стручне спреме: на основ-
ним 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; VI степен стручне спреме, еко-
номија или право илистечено високо образо-
вање из правне научне области на студијама 
другог степена (дипломске академске студије 
– мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
високо образовање које је законом изједначено 
са академским називом мастер на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
службеник за јавне набавке са високим образо-
вањем на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које је 
законом изједначено са академским називом 
мастер на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године VII степен стручне спреме, 
права. Додатна знања / испити: положен испит 
за службеника за јавне набавке до ступања на 
снагу Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 91/2019), познавање рада на 
рачунару за лица са завршеним основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, и на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. VI степен стручне спреме, еконо-
мија или право положен испит за службеника 
за јавне набавке – уколико нема положен испит 
за службеника обавезан је да га положи у скла-
ду са Законом о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 91/2019), познавање рада на 
рачунару за лица са стеченим високим образо-
вањем из правне научне области на студијама 
другог степена (дипломске академске студије – 
мастер, специјалистичке академске студије спе-
цијалистичке струковне студије) односно висо-
ко образовање које је законом изједначено са 
академским називом мастер, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или 
службеник за јавне набавке са високим образо-
вањем на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно високо образовање које је 
законом изједначено са академским називом 
мастер на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године VII степен стручне спреме, 
права; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминиторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на којем остварује васпитно 
образовни рад; познавање рада на рачуна-
ру.Доказе о испуњености услова из тач.4 уз 
пријаву, кандидати треба да доставе оверене 
преписе и то: диплому о завршним основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, и на студијама 

у трајању до три године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године – VI степен стручне спреме еко-
номије или права, диплому о положеном испи-
ту за слжбеника за јавне набавке („Службени 
гласник РС”, број 91/2019) и познавање рада на 
рачунару, диплому о стеченом високом обра-
зовању из правне нучне области на студијама 
другог степена – VII степен стручне спреме, 
уверење – потврду о неосуђиваности (да није 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
(да није старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља кандидат пре закључења 
уговора о раду, а доказ да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад се доставља уз пријаву у случају да је одго-
варајуће образовање стечено ван територије 
Републике Србије. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом у Нацио-
налну службу за запошљавање у Зајечару. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” НСЗ, лично или на горе наведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована решењем од стране 
директора установе.

ОСНОВНА ШКОЛА „15.МАЈ”
19209 Мали Јасеновац

Директор
на мандантни период  

од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба 
да испуњава услове прописане чл. 122, 139. 
и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018, 
– др. закон, 6/2020 и 129/2021) 1. поседовање 
одговарајућег високог образовања (члан 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и 
подручја рада којој припада Школа; 2. испуње-
ност услова за пријем у радни однос у установи 
(члан 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 3. поседовање дозволе за 
рад (лиценце); 4. положен испит за директора 
школе – изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да исти положи 
у року од две године од дана ступања на дуж-
ност (ако у том периоду не положи испит за 
директора школе, престаје дужност директо-
ра); 5. најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог образовања; 6. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 7. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 8. неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело 
давања и и узимања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривични 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140  

ст. 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које, уз испуње-
ност горе наведених услова има одговарајуће 
образовање из члана 140. ст. 3. истог Закона, 
тј. високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање за наставника основне шко-
ле, дозволу за рад наставника, обуку и поло-
жен испит за директора школе и најмање десет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву која се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати треба 
да приложе: извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена копија – не старије од 6 месе-
ци); дипломе о стеченом образовању (оверен 
препис/фотокопију); кандидати који су стекли 
образовање по прописима о високом образо-
вању почев од 10.09.2005. подносе диплому 
основних и мастер студија; доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (оверена фотокопија потврде, 
уверења или другог документа о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања (потврда или уверење – посебно из 
сваке установе, односно за сваки период, уко-
лико је кандидат био запослен у више устано-
ва на одговарајућим пословима – не старије од 
6 месеци); биографија са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада 
директора (необавезно); доказ о положеном 
испиту за директора (уколико кандидат нема 
положен испит за директора, пријава се сматра 
потпуном, а изабрани кандидат дужан је да га 
положи у року од две године, уколико не посе-
дује исти); доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику); лекарско уверење 
(оригинал уверење – не старије од 6 месеци); 
уверење из казнене евиденције у складу са чл. 
139. ст. 1. тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС 
– не старији од 30 дана, оригинал или оверена 
копија); доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника – уколико га кандидат поседује); уко-
лико се на конкурс јави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања, односно потврду надлежне школске 
управе да у току његовог мандата није вршен 
стручно педагошки надзор. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа 
кандидатима, већ се доставља министру ради 
доношења одлуке о избору директора. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је 
поднета у року утврђеном у конкурсу, као и 
пријава која је предата поштом, у ком случају 
се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за 
подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за 
следећи радни дан, док се потпуном пријавом 
сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве за избор директора, у складу са Законом и 
подзаконским актима. Учесници конкурса могу 
добити додатне информације код секретара 
школе. Пријава на конкурс, са доказима, подно-
си се поштом или лично на адресу школе: ОШ 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 998-999 | 03.08.2022.92

„15. мај”, Мали Јасеновац, 19209 Мали Јасено-
вац, са назнаком „Конкурс за директора”. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Доказ о испуњености услова конкурса 
достављају се у оригиналу или овереном пре-
пису. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

23216 Банатско Карађорђево 
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-840

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које: има одговарајуће високо 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 
став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, за 
педагога и психолога стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, 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, попропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице које је стекло 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има звршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; има дозволу за рад за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност, има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Уколи-
ко се на конкурс не пријави ни један кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-

лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона 
за наставника основне школе, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године, или вишим образо-
вањем за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада 
на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, после стече-
ног одговарајућег образовања; изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: одштампан, попуњен и потписан пријав-
ни формулар са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; потврду 
о годинама рада у области образовања после 
стеченог одговарајућег образовања; уверење 
основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога – за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и закојеније, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уве-
рење МУП-а да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (може из досијеа 
запосленог, а изабрани кандидат ће накнадно, 
пре закључења уговора, доставити ново лекар-
ско уверење); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), уколико га поседује, односно потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки надзор 
у раду; за цандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора школе доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; оверену фотокопију 
лиценце за директора (ако је кандидат посе-
дује); доказ о знању српског језика, уколико 
високо образовање није стечено на српском 
језику (доказ о стеченом основном, средњем 
или вишем образовању на српском језику или 
потврда одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског јези-
ка са методиком, по програм те високошколске 
установе-за кандидате наставнике разредне 
наставе, односно доказ о стеченом основном, 
средњем или вишем образовању на српском 
језику или потврда одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика, по програму те високошколске 
установе – за кандидате наставнике и стручне 
сараднике). Пријава на конкурс за избор дирек-
тора са комплетном документацијом доставља 
се лично или поштом на адресу школе, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе”. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-

вања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату школе на телефон број 
023/835-840.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А

Наставник предметне наставе 
– наставник хирургије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз 
претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/22): доктор медицине, специја-
листа опште хирургије или једне од хируршких 
грана; специјалиста доктор медицине, специја-
листа опште хирургије или једне од хируршких 
грана; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
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1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). 3. Оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 
1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) – српски језик; 
5. оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 023/533-270 и 023/533-273. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе обавља разговор са кандидатима. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на 

конкурс те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Комисија образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Решење о избору кандидата се, када поста-
не коначно, оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове 
просвете. 

Наставник предметне наставе  
– наставник интерне медицине

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз 
претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада здравство и социјална 
заштита („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/22): доктор медицине, специја-
листа интерне медицине; специјалиста доктор 
медицине, специјалиста интерне медицине; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање сте-

чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). 3. Оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 
1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) – српски језик; 
5. оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 023/533-270 и 023/533-273. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве комисија ће одбацити. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат 
не дође на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. У року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у 
року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе обавља разговор са кандидатима. Уколи-
ко кандидат не дође на разговор у заказаном 
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термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. Комисија образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове доставља директору у 
року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене лис-
те. Решење о избору кандидата се, када поста-
не коначно, оглашава на званичној интернет 
страници Министарства надлежног за послове 
просвете. 

Наставник предметне наставе  
– наставник медицинске етике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
са 5% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; в) 
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/2022): професор 
филозофије; дипломирани филозоф; професор 
филозофије и социологије; мастер филозоф; 
2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја  

(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање 
стечено у некој од република СФРЈ до 27. апри-
ла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања). 3. Оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 
1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) – српски језик; 
5. оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број 023/533-270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-

ти. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе обавља разго-
вор са кандидатима. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Комисија образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове доставља директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете. 

Наставник предметне наставе  
– наставник математике

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

са 66, 67% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одго-
варајуће образовање: у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз 
претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; б) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, број 4/2022): (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене; (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (5) дипломи-
рани математичар – информатичар; (6) дипло-
мирани математичар – професор математике; 
(7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике – тео-
ријско усмерење; (9) професор математике 
– теоријски смер; (10) професор математике 
и рачунарства; (11) професор информатике – 
математике; (12) професор хемије – матема-
тике; (13) професор географије – математи-
ке; (14) професор физике – математике; (15) 
професор биологије – математике; (16) дипло-
мирани математичар – астроном; (17) дипло-
мирани математичар – теоријска математика; 
(18) дипломирани математичар – примењена 
математика; (19) дипломирани математичар 
– математика финансија; (20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије); (21) дипломирани инфор-
матичар; (22) дипломирани професор матема-
тике – мастер; (23) дипломирани математичар 
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– мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике; (26) мастер мате-
матичар – професор математике; (27) мастер 
инжењер примењене математике. Лице које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). 
2. Има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме. Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 
године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Када 
је образовање стечено у иностранству, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); потврду 
о положеним испитима из предмета Геометрија 
или Основи Геометрије – оригинал или овере-
на копија; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 
1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија) – српски језик; 
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 образо-
вања и васпитања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Медицинска школа, 
23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назнаком 
„За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или теле-
фоном на број 023/533-270. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће 
одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. У року од осам дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе обавља разго-
вор са кандидатима. Уколико кандидат не дође 
на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Комисија образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове доставља директору у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а директор школе доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава 
на званичној интернет страници Министарства 
надлежног за послове просвете.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Стручни сарадник психолог  
у посебним условима

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) које 
је стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких нау-
ка уз претходно завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) које је стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 

10. септембра 2005. године; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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-вас-
питни рад. Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 10 став 1 тачка 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), однос-
но да је: 1. професор психологије; 2. дипломи-
рани психолог – општи смер или смер школске 
психологије; 3. дипломирани школски психолог 
– педагог; 4. дипломирани школско-клинички 
психолог; 5. дипломирани психолог; 6. мастер 
психолог; 7. дипломирани психолог – мастер. 
Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани – мастер треба да посе-
дују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета.

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у систему војног школства, 
а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Уколико у дипломи није наведен студијски про-
грам студија потребно је да кандидат достави 
оверену копију додатка дипломи или потврде 
факултета из које се види који студијски про-
грам је кандидат завршио; 3. оригинал или 
оверену фотокопију потврде о поседовању 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета – за лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани – мастер;  
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4. оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 5. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 6. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној основној, средњој, вишој 
или високој стручној спреми на српском јези-
ку или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове – за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотоко-
пије докумената тражених у конкурсу, а којима 
се доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати 
достављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање (лист „Посло-
ви”). У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште Пријаве које не буду достављене 
поштом или лично у просторијама школе неће 
бити разматране. За давање обавештења о кон-
курсу задужена је Зоранка Игрић, референт за 
правне, кадровске и административне послове 
– административни радник. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве комисија ће одба-
цити. Кандидати који испуњавају конкурсом 
тражене услове за пријем у радни однос, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака.У 
року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не дође 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
у року од 15 радних дана од дана сачињавања 
листе кандидата који испуњавају услове. Образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе.Уколико кандидат 
не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће 
комисија његову пријаву одбацити.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин 
Гимназијска 2

Наставник предметне наставе  
– наставник историје

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: 
Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005. 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење) 

треба да испуњава услове из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и то 1. има одговарајуће образовање: у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система 
образовања које је стекло, а) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука, уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; в) изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим обра-
зовањем. • у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): 1) 
професор историје; 2) дипломирани историчар; 
3) дипломирани историчар – мастер; 4) мас-
тер историчар; 5) мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије историје, 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. – Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Када је образовање стечено у систе-
му војног школства, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног 

за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стече-
ног образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Уколи-
ко у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави овере-
ну копију додатка дипломи или потврде факул-
тета из које се види који студијски програм је 
кандидат завршио; 3. оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; 4. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној основној, средњој, вишој 
или високој стручној спреми на српском јези-
ку или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе – за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 5. 
Оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања. 6. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним нови-
нама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: Зрењанинска гимна-
зија 23000 Зрењанин, Гимназијска 2. са наз-
наком „за конкурс”. Сва потребна обавештења 
можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/580-641. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор, 
а која утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року 
од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Уколико кандидат не дође на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. У року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са наведене 
листе и након разговора сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове. 
Уколико кандидат не дође на разговор у заказа-
ном термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву одба-
цити. Образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове комисија доставља директо-
ру у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога, 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 обра-
зовања. Изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 Закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дуж-
ност. У радни однос може бити примљено лице 
који испуњава услове предвиђене чл. 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, а то су: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образо-
вањем. 2. да поседује дозволу за рад (лицен-
цу или положен стручни испит) за наставника, 
васпитача односно стручног сарадника; 3. да 
је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да 
у року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит; 4. да има психичку и 
физичку и здравствену способност са рад са 
децом и ученицима; 5. да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6. да 

има држављанство Републике Србије; 7. да 
зна српски језик и да зна мађарски језик, јер 
се на оба језика остварује васпитно-образовни 
рад; 8. да има најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одоварајућег образовања. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви: попуњен и одштампан формулар за пријаву 
на конкурс (налази се на званичној интернет 
страници Министрарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја); оверену копију дипломе о 
стеченом одговарујућем високом образовању 
у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; уверење о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника, васпитача или стручног 
сарадника (оригинал или оверена фотокопија); 
потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања (напомена: потврда 
садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа у 
којој кандидат ради; ако кандидат није у рад-
ном односу, потврду издаје установа у којој 
је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања); лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(може из досијеа, а ново уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључеља уговора о 
раду) оригинал или оверену копију уверења 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање у складу са одредбом члана 
139 став 1 тачка 3) Закона (уверење из казне-
не евиденције МУП-а РС и уверење надлежног 
основног суда – не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (на важећем образцу), оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије које није старије од 6 месеци; 
оверену копију доказа да зна српски језик, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику (оверена копија дипломе о завр-
шеној основној, средњој школи, вишој школи 
или факулету на српском језику или уверење о 
положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошолске установе), као и 
оверену копију доказа да зна мађарски језик; 
оригинал или оверену копију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања – доставља 
кандидат који је већ претходно обављао дуж-
ност директора; биографију са кратким прегле-
дом радних ангажовања и предлогом програма 
рада директора школе; оригнал или оверену 
копију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника – уколико је вршен надзор); ориги-
нал или оверену копију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава ће се 
сматрати потпуном и уколико кандидат нема 
положен испит за директора установе, али је 
изабрани кандидат дужан да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност). 
Копије доказа које се подносе при конкурисању 
за избор директора оверавају се од стране 
надлежног органа. Уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања на српском језику, сматра 

се да је достављањем овог доказа доставио и 
доказ да зна српски језик. Рок за достављање 
пријава је 30 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријавни форму-
лар попунити на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно са осталом потреб-
ном документацијом доставити, лично или 
путем поште на адресу: Основна школа „Соња 
Маринковић”, 23000 Зрењанин, Слободана Бур-
саћа 7, са назнаком „Конкурс за директора шко-
ле”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 023/530-420.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

23205 Бело Блато, М. Тита 28

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику, у 

првом образовном циклусу основног 
образовања и васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених законом, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове утврђе-
не у члану 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 27/2018 – др. закон 6/2020 и 129/21), 
члану 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022 и 5/2022), као и да испуњава истовет-
но утврђене услове у општим актима школе и 
то: 1. да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарних, мултидисциплинарних, трансдисципли-
нарних студијама другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука односно 
образовање стечено на основним студијама од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, те да има следећи стручни назив 
за занимање за радно место: професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и 
енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ – мастер, професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу, 2. да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија и 
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 европ-
ским системом преноса бодова, 3. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 4. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело 
насиље у породици, одузимање малолетног 
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лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за коју није, у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање; 5. 
да је држављанин РС; 6. да зна српски језик 
и мађарски језик на којем се изводи образов-
но васпитни рад; 7. да је пунолетан; 8. да има 
извршену проверу посебних способности сход-
но чл. 154 ст. 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Ови услови доказују 
се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. У пријави на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи: одштампани при-
мерак пријавног формулара који се попуњава 
на званичној интернет страници Министарства, 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
додатак дипломи или потврду високошколске 
установе о остварености образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченог на високошколској установи у 
току студија и након дипломирања, од најмање 
30 бодова од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодо-
ва, уверење о држављанству; извештај о извр-
шеном лекарском прегледу доставља се пре 
закључења уговора о раду од стране изабра-
ног кандидата; извештај из казнене евиденције 
МУП-а; 7. извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати, услов познавања језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад – српског и 
језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад – мађарског језика доказују достављањем 
дипломе, односно уверења о високом обра-
зовању, уколико је стечено на српском или 
мађарском језику, уједно је доказ да кандидат 
зна тај језик, у супротном је потребно достави-
ти оверену копију доказа да зна српски језик, 
тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи на српском језику или потвр-
да из средње школе да је учио српски језик, а 
доказ да кандидат зна мађарски језик је ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
школи на мађарском језику или потврда из 
средње школе да је учио мађарски језик. Дока-

зи о испуњености услова достављају се искљу-
чиво у папирној форми (пријаве поднете елек-
тронски неће се узимати у обзир), Фотокопије 
приложених докумената морају бити оверене, 
а документа под тачкама 4. и 6. не старија од 
шест месеци. Рок за подношење пријава са 
доказима о испуњености услова конкурса је 15 
дана од дана објављивања конкурса у оглас-
ним новинама Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс слати на горе наведену адресу.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23000 Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(неплаћено одсуство)

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – ОУС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), посебне услове из члана 6 став 1 
тачка 1) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22 и 
6/22), као и посебне услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова ОШ 
„Жарко Зрењанинин” из Зрењанина, односно: 
I да има одговарајуће образовање, односно 
да је: 1. професор педагогије, 2. дипломирани 
педагог – општи смер или смер школске педа-
гогије, 3. дипломирани школски педагог – пси-
холог, 4. дипломирани педагог, 5. мастер педа-
гог, 6. дипломирани педагог – мастер; II да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; III да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-

вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; IV да има држављанство Републике 
Србије; V да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти су у обавези да попуне пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, да га одштампају и доставе устано-
ви заједно са потребном документацијом. Уз 
пријавни формулар, учесници конкурса треба 
да доставе и: 1. краћу биографију; 2. дипло-
му о траженој врсти и степену стручне спре-
ме, оверена фотокопија; 3. доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије (уверење 
факултета или копија индекса или доказ о 
положеном стручном испиту – испиту за лицен-
цу), оригинал или оверена фотокопија; 4. уве-
рење издато од надлежне Полицијске управе о 
казненој евиденцији за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверена фотокопија; 5. 
уверење о држављанству РС, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија; 6. 
извод из МК рођених, обична копија; 7. доказ 
о познавању српског језика (само за кандидате 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Доказ о испуњености услова из тачке II 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неуредне, непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс доставити на следећу адресу: ОШ „Жарко 
Зрењанин”, 23000 Зрењанин, Ђурђа Смедере-
вца бр. 78, са назнаком „За конкурс – педа-
гог”. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или на телефон 
023/548-820 локал 18.

www.nsz.gov.rs



                              

Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 

ЗА ПОПИСИВАЧЕ 
У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА 

И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у пе-
риоду од 22. јула (од 7.00 часова) до 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попу-
не електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs или popis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање трогодишње средње образовање;
► да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да 

се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање 

кандидата;
► могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Нето зарада: 60.000 динара.

Електронска пријава путем линка: https://pod2.stat.gov.rs/PrijavaPOP/prijava/pop
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ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Место сусрета
незапослених и послодаваца

0800 300 301

ПОЗИВНИ 
ЦЕНТАР

ПОЗИВНИЦЕНТАР:0800 300 301

АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

Београд
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад 
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 021/488-5523

Зрењанин
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица
Јована Микића 12 
тел. 024/644-600

Крагујевац
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
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

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