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Корисницима програма самозапошља-
вања одлуке су уручили министарка 

за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Дарија Кисић, градоначелница 
Ниша Драгана Сотировски и директор На-
ционалне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић. Пре самог догађаја, у Град-
ској кући је одржан састанак са градона-
челницом, којем су, поред ресорне ми-
нистарке и директора НСЗ, присуствовали 
и директор нишке Филијале НСЗ Бобан 
Матић, његова заменица Вања Стојковић, 
председник градског Савета за запошља-
вање Владислав Марјановић и директор 
Канцеларије за локални економски развој 
Града Ниша Душан Радивојевић.

– Честитам свима који су аплици-
рали и добили средства Града и НСЗ за 
самозапошљавање. То значи да сте има-
ли храбрости да кренете у нови изазов и 
драго ми је што је сваке године све више 
наших Нишлија који желе да започну 
сопствени посао. Заједно са Национал-
ном службом, Град ће наставити да и у 
наредним годинама подржава све оне 
који имају добре пословне идеје, желе да 
их реализују и остану у нашем граду. У 
Нишу је 2014. године било 38.000 неза-
послених, данас их је 20.000, што значи 
да имамо добру визију и добру сарадњу 
– рекла је Сотировски обраћајући се бу-
дућим предузетницима.

Локалним акционим планом запо-
шљавања (ЛАПЗ) за 2022. годину Ниш је 
из градског буџета определио 21 мили-
он динара за спровођење 3 мере подрш-
ке запошљавању, од чега је 6 милиона 
динара издвојено за програм јавних 
радова уз техничку подршку НСЗ, а 15 

милиона динара за заједничко суфинан-
сирање са НСЗ програма самозапошља-
вања и новог запошљавања. На основу 
Споразума Града и НСЗ о суфинанси-
рању, из Републичког буџета је издвоје-
но још 14.411.764,70 милиона динара, 

Програми и мере активне политике запошљавања Града Ниша и НСЗ

ДОДЕЉЕНО 49 ОДЛУКА  
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У холу Градске куће у Нишу првог јула је додељено 49 одлука 
овогодишњим корисницима програма и мера активне политике 

запошљавања, чију реализацију заједнички суфинансирају Град Ниш  
и Национална служба за запошљавање.

КАНЦЕЛАРИЈЕ, АГЕНЦИЈЕ, ОРДИНАЦИЈЕ...

Међу приватним делатностима које ће ове године у Нишу покренути корисници програма самозапошљавања најзаступље-
није су адвокатске канцеларије, књиговодствене агенције, стоматолошке ординације, производња пецива, колача и столарије, 
као и различити послови из области ИКТ технологија. 

Један од овогодишњих корисника субвенције за самозапошљавање је и Стефан Николић, који је на основу позитивне одлуке 
НСЗ добио једнократан износ од 300.000 динара за покретање штампарске делатности. Он се након уручења одлуке захвалио 
Националној служби на брзој реализацији и помоћи коју пружа младим предузетницима. Како је том приликом објаснио, др-
жавна субвеницја ће му помоћи у обезбеђивању потребног материјала за почетак рада.

Јелена Петровић ће се бавити консултантским услугама у области информационих технологија и каже да јој државна 
подршка при покретању приватне фирме јако пуно значи.

– При покретању бизниса неопходна је свака подршка, првенствено породице и пријатеља, а ево и наш Град додељује добру 
помоћ свим младим предузетницима који желе да покрену приватан посао. За почетак ћу радити сама, а кад буде било могућ-
ности запослићу још неког, јер сваки почетак је тежак. За сада нисам наишла на препреке, али тек треба да оснивам фирму, па 
ћемо видети како ће све то ићи – рекла је Петровићева. 
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чиме је обезбеђена подршка за запошљавање око 120 неза-
послених лица са евиденције Филијале Ниш НСЗ.

– Велики број људи који су, такорећи, до јуче били на евиден-
цији незапослених, сада улази у свет бизниса, у један нови начин 
функционисања и рада. Поред ових 49 лица која су захваљујући 
подстицају државе и локалне самоуправе започели сопствени 
бизнис, ми смо до сада преко средстава НСЗ ове године укљу-
чили у програм самозапошљавања близу 190 незапослених са 
подручја филијале Ниш, за које верујемо да ће бити успешни 
у послу. Овај програм изазива у целој Србији највеће интересо-
вање и највећи број поднетих захтева је управо за самозапошља-
вање. С обзиром на то да смо до сада имали између 7.000 и 8.000 

захтева незапослених, надам се да ћемо до краја године успети 
да укључимо 4.000 лица у овај програм захваљујући директним 
подстицајима. До сада смо закључили уговоре са око 2.500 њих, 
ево и данас са овом групом, а наредних месеци тај број ће наста-
вити да се увећава – рекао је Мартиновић.

Обраћајући се присутнима, ресорна министарка је из-
разила наду да ће врло скоро имати прилику да посети нове 
предузетнике и види како су остварили своје снове, како су 
развили посао и да ли су ангажовали још некога да им помаже 
у послу.

– Параметри су изузетно повољни што се тиче града Ниша. 
Амбициозна и вредна градоначелница и њен тим су успели да 
остваре првобитно замишљене циљеве које сада лагано поди-
жу. У односу на исти месец прошле године, на територији коју 
покрива нишка Филијала НСЗ незапослених је сада мање за 
21,6%, а у самом граду Нишу за чак 22,9%, што су изузетно до-
бри резултати остварени уз велики труд и рад, а у складу са 
стратешким плановима у овој области. Ниш је ове године за за-
пошљавање издвојио знатно више новца у односу на Национал-
ну службу. То нам говори не само о спремности Града Ниша, већ 
и о његовим могућностима да издвоји више за запошљавање, а 
знамо да је запошљавање основни „ветар у леђа” развитка јед-
ног града или подручја – поручила је министарка рада.

Немања Новаковић

СУБВЕНЦИЈА ПРЕДСТАВЉА  
ЗНАЧАЈНУ ПОМОЋ

У оквиру посете Нишу, ресорна министарка и пред-
ставници руководства НСЗ обишли су предузеће „Слатки 
подрум Конатаревић”, које је власница Милена Конатаре-
вић Миљковић регистровала прошле године уз подршку 
програма самозапошљавања, такође реализованог у окви-
ру ЛАПЗ-а Града Ниша и уз суфинансирање Националне 
службе за запошљавање.

Субвенцију за отварање уметничке радионице за про-
изводњу колача, торти и пецива, у износу од 250.000 ди-
нара, Милена је добила као теже запошљиво лице из кате-
рорије самохраних родитеља. Након завршене обуке „Пут 
до успешног предузетника” она је конкурисала по програ-
му самозапошљавања, добила субвенцију и регистровала 
радионицу. Њена уговорна обавеза по основу коришћења 
буџетских средстава и даље је у току, а до њеног потпуног 
осамостаљивања као привреднице, у могућности је да ко-
ристи услуге менторинга које јој пружа НСЗ.

– Субвенција за самозапошљавање ми је била од ве-
ликог значаја за отпочињање приватног бизниса, јер као 
самохрана мајка нисам била у могућности да сама преуз-
мем ризик који са собом носи улазак у приватни сектор. 
С обзиром на то да сада већ имам повећање обима посла, 
у сарадњи са НСЗ планирам проширење производње и 
запошљавање радника који ће ми даље помоћи у послу - 
испричала је ова нишка предузетница. 
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Администрација и управа

Администрација и управа

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 рад-
них места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Министарство грађеви-
нарства, 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 шеф Лучке 
капетаније, у звању  

самостални саветник
Лучка капетанија Београд, Одељење за 
послове лучких капетанија, Сектор за 

водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад лучке 
капетаније, пружа стручна упутства, координира и 
надзире рад државних службеника у лучкој капе-
танији; припрема мишљења о примени законских 
и подзаконских прописа из области унутрашње 
и поморске пловидбе и иницира измене пропи-
са; врши улазно-излазне ревизијена речним гра-
ничним прелазима; прописује услове пловидбе и 
издаје стручна упутства и саопштења за учеснике 
у пловидби; издаје пловидбене дозволе, бродар-
ске и поморске књижице, бродска сведочанства, 
овлашћења бродарцима и поморцима и организује 
вођење уписника бродова и осталих пловила; даје 
наутичке услове и наутичке сагласности којом се 
утврђује да је техничка документација за изда-
вање одобрења за изградњу, реконструкцију, 
доградњу, адаптацију и санацију преводница, 
пловних канала и других хидротехничких објека-
та, као и других објеката од утицаја на безбедност 
пловидбе у складу са датим наутичким условима; 
учествује у раду комисија за полагање стручног 
испита управљања чамцем, пловећим телом или 
плутајућим објектом, учествује у техничком пре-
гледу чамаца; сарађује са органима, организација-
ма и привредним субјектима и предузима мере у 
ванредним околностима у сарадњи са министар-
ством надлежним за унутрашње послове (трагање 
и спасавање и сл.); обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких 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 студија-
ма на факултету, или завршена Војна акаде-
мија – смер навигација, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

2. Радно место шеф Лучке 
капетаније, у звању  

самостални саветник
Лучка капетанија Сента, Одељење за 
послове лучких капетанија, Сектор за 

водни саобраћај и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад лучке 
капетаније, пружа стручна упутства, координи-
ра и надзире рад државних службеника у луч-
кој капетанији; припрема мишљења о примени 
законских и подзаконских прописа из области 
унутрашње пловидбе и иницира измене пропи-
са; врши улазно-излазне ревизијена речним гра-
ничним прелазима; прописује услове пловидбе и 
издаје стручна упутства и саопштења за учеснике 
у пловидби; издаје пловидбене дозволе, бродар-
ске књижице, бродска сведочанства, овлашћења 
бродарцима и организује вођење уписника бро-
дова и осталих пловила; даје наутичке услове 
и наутичке сагласности којом се утврђује да је 
техничка документација за издавање одобрења 
за изградњу, реконструкцију доградњу, адапта-
цију и санацију преводница, пловних канала и 
других хидротехничких објеката, као и других 
објеката од утицаја на безбедност пловидбе у 
складу са датим наутичким условима; учествује у 
раду комисија за полагање стручног испита упра-
вљања чамцем, пловећим телом или плутајућим 
објектом, учествује у техничком прегледу чама-
ца; сарађује са органима, организацијама и прив-
редним субјектима ипредузима мере у ванред-
ним околностима у сарадњи са министарством 
надлежним за унутрашње послове (трагање и 
спасавање и сл.); обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких 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 студија-
ма на факултету, или завршена Војна акаде-
мија – смер навигација, најмање пет година 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

Место рада: Сента.

3. Радно место за стручне послове 
унутрашње пловидбе, у звању 

саветник
Лучка капетанија Нови Сад, Одељење 

за послове лучких капетанија, Сектор за 
водни саобраћај и безбедност пловидбе

1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте решења о 
упису бродова и других пловила у уписнике, 
решења о пристајању бродова ван граничног 
прелаза, решења о одређивању најмањег броја 
чланова посаде; учествује у припреми одо-
брења о транспорту вангабаритних предмета и 
одобрења за одржавање спортских манифеста-
ција на води; припрема саопштења бродарству; 
прикупља статистичке податке о робном транс-
порту на водним путевима; прати реализацију 
финансијских и материјалних средстава у делу 
који се односе на лучку капетанију; учествује 
у раду комисија за полагање стручног испита 
управљања чамцем, пловећим телом или плу-
тајућим објектом, учествује у техничком пре-
гледу чамаца; издаје пловидбене дозволе, бро-
дарске књижице, бродска сведочанства, друге 
исправе и књиге, овлашћења бродарцима; врши 
улазно-излазне ревизије на речним граничним 

прелазима; обавља и друге послове по налогу 
шефа лучке капетаније.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких 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 студија-
ма на факултету, или завршена Војна акаде-
мија – смер навигација, најмање три године 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Нови Сад.

4. Радно место за стручне послове 
унутрашње пловидбе, у звању 

саветник
Лучка капетанија Бачка Паланка, 

Одељење за послове лучких капетаија, 
Сектор за водни саобраћај  

и безбедност пловидбе
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте решења о упи-
су бродова и других пловила у уписнике, решења 
о пристајању бродова ван граничног прелаза, 
решења о одређивању најмањег броја чланова 
посаде; учествује у припреми одобрења о транс-
порту вангабаритних предмета и одобрења за 
одржавање спортских манифестација на води; 
припрема саопштења бродарству; прикупља ста-
тистичке податке о робном транспорту на водним 
путевима; прати реализацију финансијских и 
материјалних средстава у делу који се односе на 
лучку капетанију; учествује у раду комисија за 
полагање стручног испита управљања чамцем, 
пловећим телом или плутајућим објектом, учест-
вује у техничком прегледу чамаца; издаје пловид-
бене дозволе, бродарске књижице, бродска све-
дочанства, друге исправе и књиге, овлашћења 
бродарцима; врши улазно-излазне ревизије на 
речним граничним прелазима; обавља и друге 
послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких 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 студија-
ма на факултету, или завршена Војна акаде-
мија – смер навигација, најмање три године 
радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Бачка Паланка.

5. Радно место за студијско-
аналитичке послове и вођење база 

података о енергетској ефикасности 
у зградама, у звању саветник
Одсек за припрему и праћење 

стратешких и других докумената 
у области становања, комуналних 

делатности и енергетске ефикасности, 
Одељење за стамбену политику, 

комуналне делатности и енергетску 
ефикасност, Сектор за стамбену и 

архитектонску политику, комуналне 
делатности и енергетску ефикасност

1 извршилац



Бесплатна публикација о запошљавању 706.07.2022. |  Број 994-995 |   

Администрација и управа

Опис послова: Припрема предлоге програма 
за спровођење стратегија и прописа из области 
енергетске ефикасности у зградама, као и прило-
ге о анализи ефеката примене прописа; учествује 
у припреми мишљења о примени техничких про-
писа из делокруга министарства који се односе 
на област енергетске ефикасности зграда; врши 
контролу документације и припрема решења о 
испуњености услова за издавање сертификата о 
енергетским својствима зграда; учествује у при-
преми предлога аката, информација и извештаја 
који се односе на енергетску ефикасност згра-
да; пружа стручну помоћ странкама у поступку 
и институцијама и телима који се баве енергет-
ском ефикасношћу, припрема упутства из дате 
области, као и примени информационог систе-
ма – Централног регистра енергетских пасоша; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких 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, најмање три годи-
не радног искуства 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 запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор канди-
дата се врши на основу провере компетенција.

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 вредно-
вање кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређених ком-
петенција у једној фази изборног поступка може 
да учествује у провери следећих компетенција у 
истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

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 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару),
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 
компетенције – дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној 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 сајту Службе за упра-
вљање 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 послови руковођења (управљање људским 
ресурсима базирано на компетенцијама) – про-
вераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама, Закон о државној припад-
ности и упису пловила) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик (енглески 
или немачки или руски језик, ниво Б1), провера-
ваће се путем теста (писано). 

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.

За радно место под редним бројем 2:
– Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (управљање људским 
ресурсима базирано на компетенцијама) – про-
вераваће се путем симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама, Закон о државној припад-
ности и упису пловила) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик (енглески 
или немачки или руски језик, ниво Б1), провера-
ваће се путем теста (писано). 

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.

За радно место под редним бројем 3:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама, Закон о државној припад-
ности и упису пловила) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о гра-
ничној контроли) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада управно-правни послови (општи 
управни поступак) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама, Закон о државној припад-
ности и упису пловила) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места (Закон о гра-
ничној контроли) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (при-
купљање и обрадa података из различитих изво-
ра, укључујући и способност критичког вредно-
вања и анализирања доступних информација) 
– провераваће се путем симулације (писано);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – професионално окру-
жење прописи и акти из надлежности и органи-
зације органа (Правилник о условима, садржини 
и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда) – провераваће се путем 
симулације (писано);
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – страни језик – енглески 
ниво Б1 – провераваће се путем теста (писано).

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 за рад-
на места под редним бр. 1 и 2: Понашајне 
компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет и управљање људ-
ским ресурсима) – провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.
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Провера понашајних компетенција за 
радна места под бр. 3, 4 и 5: 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 
базираном на компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом и вред-
новање кандидата за сва извршилачка 
радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них 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 кон-
курса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се 
на Обрасцу пријаве који је доступан на 
интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре или у 
штампаној верзији на писарници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја 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 кандида-
та 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 управљање 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 управама 
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 („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 – др. пропис) прописано је, између оста-
лог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање 
у складу са законским роковима, бесплатно раз-
мењују, врше увид, обрађују и прибављају лич-
не податке о чињеницима садржаним у службе-
ним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, 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, зао-
кружи 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, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но 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 дока-
за 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 08. 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 кадрови-
ма, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Миха-
ила Пупина број 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом обавиће се у просторија-
ма Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22. 

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

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачко радно место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у прописаном року. 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. Пробни рад за 
радни однос на неодређено време траје шест 
месеци. Државни службеник на пробном раду, 
који је засновао радни однос на неодређе-
но време и државни службеник који је засно-
вао радни однос на неодређено време а који 
нема положен државни стручни испит, полаже 
државни стручни испит у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

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

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре; на интерент презентацији Службе 
за управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на 
порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе зазапошљавање.

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 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА 

И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Објављује
исправку јавног конкурса

Текст јавног конкурса за попуњавање 17 извр-
шилачких радних места, који је Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
објавило 29. јуна 2022. године у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање број 993, мења се назив радног места под 
редним бројем 7, и исправно треба да гласи:

7. Радно место шеф Лучке 
капетаније, у звању самостални 

саветник
Лучка капетанија Смедерево, Одељење 
за послове лучких капетанија, Сектор за 
водни саобраћај и безбедност пловидбе

1 извршилац

У осталом делу јавни конкурс је непромењен.
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БЕОГРА Д

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 и 95/18) 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и 
Закључака Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 број 112-
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:

Радно место за персоналне послове 
и евиденцију кадрова

у Групи за правне послове и евиденцију 
кадрова у Одељењу за правне послове и 

људске ресурсе, млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Припрема документацију и 
учествује у изради појединачних аката везаних за 
остваривања права из радног односа запослених; 
израђује уверења и потврде за државне службе-
нике на основу службене евиденције; формира и 
води персоналне и друге евиденције из области 
радних односа; прикупља неопходну докумен-
тацију и стара се о благовременом подношењу 
пријава и одјава државних службеника надлеж-
ним фондовима и одговарајућим службама; при-
према акте и води прописане евиденције у вези 
накнаде трошкова за превоз државних службени-
ка; прикупља и обрађује документацију потребну 
за израду здравствених књижица запослених и 
ангажованих лица у Кабинетима председника и 
потпредседника Владе и Генералном секретарија-
ту Владе; сарађује са републичким фондовима, 
Националном службом за запошљавање и осигу-
равајућим друштвима, као и са другим државним 
органима у поступку остваривања права из рад-
ног односа за запослене; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из области 
друштвено-хуманистичких 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 студија-
ма на факултету и најмање једну годину рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит, као и потребне компе-
тенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд, Немањина 11.

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 пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне ком-
петенције.

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 реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру),
• 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 прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестовне про-
вере.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV 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:
– 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) – проверава се писмено путем писане 
симулације;
– Посебна функционална компетенција за 
област рада послови управљања људским 
ресурсима (радно-правни односи у државним 
органима, информациони систем за управљање 
људским ресурсима) – проверава се писмено 
путем писане симулације;
– Посебне функционална компетенција за радно 
место – Закон о државним службеницима, Закон 
о платама државних службеника и намештеника 
и Посебан колективни уговор за државне органе 
– провераваће се писмено путем писане симу-
лације
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 Лице које је задужено за давање 
обавештења: Катарина Радовановић, 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 службе 
за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Генералног секретаријата Владе 
или у штампаној верзији на писарници Генерал-
ног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.

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

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена 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 правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о радном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство) и оригинал или ове-
рена фотокопија потврде да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног 
односа издате од стране државних органа у коме 
је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Државни службеник који се пријављује на 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 управама 
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 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 / уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом 
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члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 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 поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но 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 положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања 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 наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 25. јула 2022. године, 
о чему ће учесници конкурса 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 кадровима, у 
Палати „Србија” Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 2 (источно крило). Интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Генералног секретаријата Владе (Немањина 
11). 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 (броје-
ве 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 Гене-
ралног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на 
web страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на оглас-
ној табли, web страници 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.

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.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
– исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 
157/20), члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана 
11 став 1 и члана 13 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, број 
2/19), Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 Број: 
112-11034/2021 од 30.11.2021. године

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Руководилац Групе за посебне 
пројекте, звање виши саветник

у Групи за посебне пројекте, Одељење 
за имплементацију система

1 извршилац

Опис послова: Руководи и организује рад 
Групе, надзире и усмерава рад запослених у 
Групи; дефинише проблеме чије делотворно 
решавање би се постигло имплементацијом 
пројеката од посебног значаја, односно одго-
варајућег информационог система; координи-
ра израду и израђује анализу техничких опција 
током процеса развоја информционог система; 
дефинише проблеме који могу да настану током 
процеса развоја информационог система и пред-
лаже мере за њихово и делотворно решавање; 
израђује анализе техничке, економске, органи-
зационе и оперативне изводљивости посебних 
пројеката и системске анализе захтева везаних 
за пројекте од посебног заначаја; учествује у 
пројектовању информационог ситема којим се 
реализује посебан пројекат; координира тести-
рање развијених информационих система, обу-
ка и едукација кадрова за коришћење развије-
них информационих система; обаваља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља природно-математичких наука 
или техничко-технолошких или друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским сту-
дијама 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 факулте-
ту; радно искуство у струци од најмање седам 
година; положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада је Београд, Катићева 14-16.

III У изборном поступку проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
– организација и рад државних органа Републи-
ке Србије провераваће се путем теста (писaно);
– дигитална писменост провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
– 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 учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области, 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 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 сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебнe функционална компетенција за 
радно место број 1:
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – Информатички послови – инфор-
мациона безбедност, провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
област рада – Послови руковођења: стратегије 
и канале комуникације, провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – Прописи и акти из 
надлежности и организације органа – Закон 
о електронској управи провераваће се путем 
симулације (писано).
– Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – Софтвери (посебни 
софтвери неопходни за рад на радном месту) – 
eлектронскa поштa, ДНС сервери, web hosting, 
oracle инфрструктурa, провераваће се путем 
симулације (писано).

За радно место број 1 понашајне компе-
тенције (управљање информацијама; упра-
вљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет, управљање 
људским ресурсима), провераваће се путем пси-
хометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Процена мотивације за рад на радном месту и 
степена прихватање вредности државних орга-
на провераваће се путем интервјуа са Конкурс-
ном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kан-
целарија за информационе технологије и елек-
тронску управу, 11000 Београд, Катићева 14-16, 
са назнаком „За јавни конкурс – попуњавање 
извршилачког радног места”.

V Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Ружица Нелки, телефон 011/3340-
737, од 10.00 до 13.00 часова сваког радног 
дана.



Бесплатна публикација о запошљавању 1106.07.2022. |  Број 994-995 |   

Администрација и управа

VI Општи услови за запослење: Држављан-
ство Републике Србије, да је учесник на јавном 
конкурсу пунолетан; да учеснику на јавном 
конкурсу раније није престајао радни однос у 
државним органима због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за под-
ношење пријава јесте 8 (oсам) дана и почиње 
да тече првог наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

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

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

Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу 
пријаве која је доступна на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима www.
suk.gov.rs и на интернет презентацији Канце-
ларије за информационе технологије и елек-
тронску управу www.ite.gov.rs или у штампаној 
верзији у пословним просторијама Канцела-
рије за информационе технологије и електрон-
ску управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд 
(тел. 011/3340-737).

Напомена: Да би кандидат био ослобођен тес-
тирања опште функционалне компетенције – 
дигитална писменост, неопходно да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави важећи Сертификат, 
потврду или други доказ о познавању рада на 
рачунару. Докази о познавању рада на рачунару 
се достављају у оргиналу или у форми оверене 
фотокопије.

Ако учесник конкурса поседује важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања страног језика који је тра-
жен конкурсом и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – стра-
ни језик, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање 
страних језика који су тражени конкурсом), дос-
тави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа доне-
ти одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који је кандидат приложио уместо тес-
товне провере.

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са конкурсном комисијом: 
оргинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оргинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оргинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
тражена стручна спрема; оргинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; 
оргинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други 
акт из којих се види на којим пословима, у ком 

периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених, подноси 
оргинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је нераспо-
ређен.

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

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника или у 
општини или суду.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држав- 
љаљнству; извод из матичне књиге рођених и 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима.

Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично 
тумачење), прописано је да у поступку који 
се покреће на захтев странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне 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. Наведене доказе 
кандидат може доставити из пријаву сам, а у 
циљу ефикаснијег и бржег спровођења избор-
ног поступка.

Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образ-
цу пријаве заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиден-
ција, односно да ли жели да Канцеларија за 
информационе технологије и електронску упра-
ву прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном 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 поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писа-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
адресу: Канцеларија за информационе техно-
логије и електронску управу, 11000 Београд, 
Катићева 14-16.

XI Трајање радног односа: Радни однос 
се заснива на неодређено време. Кандидати 
који први пут заснивају радни однос у држав-

ном органу, подлежу пробном раду у трајању 
од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 
условом да предметни испит положе до окон-
чања пробног рада (у року од 6 (шест) месеци 
од дана заснивања радног односа).

У складу са чланом 9 став 1 Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/2005, 81/2005 – исправка, 83/2005 – исправ-
ка, 64/2007, 67/2007 – исправка, 116/2008, 
104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018), је про-
писано да су кандидатима при запошљавању у 
државним орган, под једнаким условима дос-
тупна сва радна места и да се избор кандидата 
врши на основу провере компетенција.

XII 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 образцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 01. 08.2022. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
путем поште на адресе које су навели у својим 
пријавама или путем телефона.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција, ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати Србије, 
Булевар Михаила Пупина број 2, II спрат, 
канцеларија 269, 11070 Београд, Нови Београд. 
Интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у пословним просторијама Канцеларији 
за информационе технологије и електронску 
управу, Катићева 14-16, 11000 Београд. Учес-
ницима конкурса који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефо-
на или адресе), које наведу у својим образцима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која 
је именована од стране директора Канцеларије 
за информационе технологије и електронску 
управу.

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

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
http://www.suk.gov.rs
http://www.nsz.gov.rs
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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 попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
материјално-финансијске послове.

Место рада: СИВ 2, Ресторан у Београду, Буле-
вар др Зорана Ђинђића 104, Нови Београд.

Радно место које се попуњава:

1. Шеф кухиње
у Ресторану у Београду,  

Група за организовање исхране  
Београд, Одсек за организовање 

исхране, Одељење за организовање 
исхране и смештаја, Сектор за 

материјално-финансијске послове, 
утврђено под редним бројем 

07.5.1.1.1.11 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: организује поделу рада у 
кухињи; требује и врши пријем и контролу 
исправности приспелих намирница у кухињи; 
одговоран је за примену норматива, правилно 
задужење и раздужење робом; контролише ква-
литет и квантитет издатих јела; одговоран је за 
примену санитарно-хигијенских норми у кухињи 
и рокове употребе намирница; саставља днев-
ни јеловник; као рачунополагач материјално је 
задужен за све намирнице и ситан инвентар у 
употреби у кухињи и учествује у вршењу пописа 
у складу са прописаном процедуром; одговоран 
је за квалитативно и квантитативно стање зали-
ха робе у кухињи водећи рачуна да оне буду 
адекватне обиму посла и складиштеним капа-
цитетима; усваја принципе, нове методе и тех-
нике и примењује искуства најбољих примера 
из праксе у области рада; непосредно учествује 
у унапређењу стручне оспособљености запос-
лених за успешан и квалитетан рад у услови-
ма примене савремених средстава и метода; 
припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања; одлаже, чува и 
архивира документацију у складу са прописима; 
обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови за радно место: Стечено средње 
образовање. Кандидати морају да испуњавају 
опште услове за рад у државним органима 
предвиђене законом, посебне услове прописане 
Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних 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 лекар-
ског прегледа у референтној здравственој уста-
нови,
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:
– знање из области рада на радном месту, у 
складу са описом посла радног места

Датум оглашавања: 28.06.2022. године.
Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
на огласној табли Сектора за материјално-фи-
нансијске псолове и Сектора за људске ресурсе, 
у дневном листу „Политика” и на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне 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 кон-
курс: 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 шеф кухиње, 
р.бр. 07.5.1.1.1.11”.

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јован Павловић, 011/2740-000, 
локал 402-68, у периоду од 13.00 до 15.00 часо-
ва, сваког 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;
– 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 (уко-
лико 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 који-
ма 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 јези-
ку и писму који је у службеној употреби држав-
них органа Републике Србије, тако да се уз 
исправу састављену на страном језику прилаже 
прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или 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 18.07.2022. године. Овим се сматра да су 
сви кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књи-
ге 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 пребива-
лиште на територији Републике Србије – нај-
мање годину дана непрекидно пре дана подно-
шења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 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 податке 
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање орга-
на, захтев за покретање поступка ће се сматра-
ти неуредним (члан 103 став 3).

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

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ
Рашка

Радно место судијски сарадник  
у звању саветник

Опис послова: помаже судији у раду, проу-
чава правна питања у вези са радом судија у 
појединим предметима, израђује нацрте судских 
одлука и припрема правне ставове за публико-
вање, узимана записник тужбе, предлоге и дру-
ге поднеске и изјаве странака, врши самостално 
или под надзором и по упутствима судије друге 
стручне послове и по налогу председника суда. 

Радно место записничар  
у звању референт

Опис послова: По годишњем распореду посло-
ва обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад судији код кога је 
распоређен, пише записнике, врши унос тек-
стова по дикатату 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, води уписник за еви-
денцију штампаних ствари и публикација, води 
евиденцију о свом раду, ради и друге послове 
по налогу председника суда. 

Право учешћа на конкурсу имају кандида-
ти који испуњавају следеће услове: 

За радно место судијски сарадник: 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 струков-
ним студијама,односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит и потребне компетенције за 
ово радно место.

За радно место записничар: III или IV степен 
стручне спреме, друштвеног, природног или тех-
ничког смера, најмање две године радног иску-
ства у струци, положен испит за дактилографа 
IА или IБ и положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место. 

Општи услови за рад: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса 
има општу здравствену способност за рад и да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра у трајању дужем од шест месеци.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
спроводи се из више фаза у којима се провера-
вају најпре опште функционалне, потом посебне 
функционалне и након тога понашајне компетен-
ције. Након провере понашајних компетенција 
комисија ће обавити интервју са кандидатима. 

Провера општих функционалних компе-
тенција: Кандидатима који учествују у избор-
ном поступку за радно место судијски сарадник 
/ записничар вршиће се најпре провера општих 
функционалних компетенција и то: 
1. из области знања организација и рад држав-
них органа Републике Србије,
2. из области и знања и вештина дигитална 
писменост, и 

3. из области и знања и вештина пословна кому-
никација.

Опште функционалне компетенције комисија 
ће проверавати редоследом како је наведе-
но, а кандидат који освоји један бод у провери 
одређене компетенције, искључиће се из даљег 
изборног поступка.

Компетенција организација и рад државних 
органа Републике Србије провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 20 питања. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног 
или више пинуђених одговора. Тест ће саста-
вити комисија методом случајног избора из базе 
питања (у бази питања налазе се и тачни одго-
вори) која је објављена на интернет презента-
цији Основног суда у Рашкој. Кандидати ће тест 
радити у писаној форми. време за израду теста 
је један сат, а кандидати ће се непосредно усме-
но обавестити о резулатима теста након истека 
времена за његово решавање.

Компетенција дигитална писменост провера-
ваће се израдом практичног задатка на рачуна-
ру. Кандидатима ће се поставити задаци слични 
задацима који су објављени на интернет пре-
зентацији Основног суда у Рашкој. Време за 
израду задатка је 45 минута. Кандидати који су 
приложили одговарајући сертификат, потврду 
или други писани доказ о поседовању ове ком-
петенције се не проверавају и добијају три бода.

Провера дигиталне писмености је обавезна за 
све кандидате без обзира да ли неко поседује 
сертификат о познавању рада на рачунару, у 
програму који је наведен у пријави за конкурс.

Компетенција пословна комуникација провера-
ваће се решавањем теста који ће се радити у 
писаној форми. Кандидати тест решавају зао-
круживањем једног од више понуђених одгово-
ра из постављених задатака који ће бити неки 
од задатака објављених на интернет презента-
цији Основног суда у Рашкој. Време за израду 
задатка је 45 минута.

Комисија ће саставити извештај о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
а укупан број бодова који се могу доделити кан-
дидату износи највише 9 бодова.

Након провере општих функционалних компе-
тенција кандидатима који не буду искључени 
из даљег изборног поступка вршиће се провера 
посебних функционалних компетенција.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: У изборном поступку кандидатима 
за радно место судијски сарадник/записничар 
провераваће се по три посебне функционалне 
компетенције и то: 

Из оквира посебне функционалне компетенције: 
1. за радно место записничар провераваће се 
– познавање прописа и то Закон о државним 
службеницима и Судски пословник
2. за радно место судијски сарадник
– познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда 

Из оквира посебне функционалне компетенције 
за област рада за радно место записничар про-
вераваће се: 
– вештина куцања и
– способност припреме материјала и вођење 
записника

Из оквира посебне функционалне компетенције 
за радно место судијског сарадника провера-
ваће се: 
– поседовање знања и вештина за израду нацр-
та судских одлука и других аката
– вештина презентације и извештавања

Редослед провере: Провера посебних функцио-
налних компетенција вршиће се горе наведеним 
редоследом, с тим да се писмена и усмена про-
вера не могу обавити у истом дану. Компетен-
ција познавање прописа и то Закона о државним 
службеницима, Судског пословника и познавање 
матреијалних и процесних прописа релевант-
них за надлежност суда провераваће се путем 
теста који ће се састојати од 15 питања. Кан-
дидати тест решавају заокруживањем једног од 
понуђених одговора. Тест ће саставити Комисија 
методом случајног избора из базе питања која 
је објављена на интернет презентацији Осно-
вног суд у Рашкој ra.os.sud.rs. Кандидати ће тест 
радити у писаној форми. Време за израду теста је 
један сат. Максималан број бодова на тесту је 15.

Компетенција вештина куцања провераваће 
се практичним радом на рачунару тако што ће 
члан Комисије гласно диктирати судску одлуку 
коју ће кандидати куцати на рачунару. Сви кан-
дидати ће радити исту судску одлуку а време за 
проверу је 10 минута. 

Компетенција способност припреме материјала 
и вођење записника провераваће се усменим 
путем што подразумевца разгоров са кандида-
том где кандидат у усменом облику даје предлог 
решења одређеног задатка. Свим кандидатима 
ће се поставити исти задатак а време за припре-
му кандидата је 15 минута. 

Компетенција поседовање знања и вештина за 
израду нацрта судских одлука и других аката 
провераваће се усменим путем што подразумева 
разговор са кандидатом где кандидат у усменом 
облику даје предлог решења одређеног задатка 
који је типичан за обављање послова на радном 
месту судијског помоћника. Свим кандидатима 
ће се поставити исти задатак а време за припре-
му кандидата је 15 минута.

Компетенција вештина презентације и извешта-
вања у предметима такође ће се проверавати 
усменим путем, кроз разговор са кандидатом где 
кандидат у усменом облику презентира извешта-
вање у конкретном предмету, које извештавње 
је типично у обављању послова на радном 
месту судијског помоћника. Свим кандидатима 
ће се поставии исти задатак а време за припре-
му кандидата је 15 минута.

Максималан број бодова приликом провере 
посебних функционалних компетенција је 20.

Провера понашајних компетенција: Након 
фазе провере посебних функционалних компе-
тенција провераваће се понашајне компетен-
ције: управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; оријентација 
ка учењу и променама; изградња и одржавање 
професионалних односа; савесност, посвећеност 
и интегритет. Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника а испитивање путем 
упитника обавиће дипломирани психолог.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Након фазе провере понашајних ком-
петенција спровешће се фаза интервјуа са кан-
дидатима, који подразумева разговор чланова 
Комисије са кандидатом у циљу процене моти-
вације за рад на радном месту и прихватања 
вредности државних органа. Максималан број 
бодова који кандидат може добити на интервјуу 
са комисијом је 6.

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Основног суда у Рашкој ra.os.sud.
rs и достављају и следећу документацију: 

1. За кандидате који конкуришу за радно место 
судијски сарадник / записничар: 
– пријава за радно место судијски сарадник / 
записничар потписана својеручно уз коју треба 
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назначити радно место на које се конкурише, са 
контакт адресом и бројем телефона,
– биографија кандидата,
– оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених,
– оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству,
– потврда од државног органа да му није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже 
повреде радне дужности,
– уверење из казнене евиденције да кандидат 
није осуђиван на казну затвора у трајању дужем 
од шест месеци,
– уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак,
– уз пријаву кандидат је дужан да поднесе 
изјаву у којој се опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње,
– уверење о општој здравственој способности 
које ће приложити кандидат који буде одлуком 
примљен у радни однос, 

2. За кандидадате који конкуришу за радно 
место записничар: 
– оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи, 
– оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном државном испиту,
– потврда о радном искуству кандидата,
– уверење о положено испиту за дактилографа 
IА и IБ, (за кандидате који конкуришу за радно 
место записничара); 

3. За кандидате који конкуришу за радно место 
судијски сарадник: 
– оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету
– оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном правосудном испиту

Рок за подношење пријава на јавни конкурс 
је 8 дана од дана оглашавања у периодичним 
огласима Националне службе за запошљавање, 
интернет страници Основног суда у Рашкој ra.os.
sud.rs и Огласној табли Основног суда у Рашкој 
и на порталу е-управа. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази биће одбачене од стране конкурсне 
комисије.

Пријаве са документима предају се у пријем-
ној канцеларији Основног суда у Рашкој на адре-
си Основни суд у Рашкој, Улица Ратка Луковића 
број 23 или поштом на наведену адресу са наз-
наком „За конкурс – радно место судијски сарад-
ник / записничар”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремне, допуште-
не, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама Осно-
вног суда у Рашкој. У изборном поступку Коми-
сија може да проверава само оне компетенције 
које су наведене у огласу о конкурсу и на начин 
који је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати 
ће о датуму и времену провере, бити обавеште-
ни на контакте бројева телефона које су навели 
у пријави. Кандидати међу којима се спроводи 
изборни поступак обавештавају се о томе када 
почиње изборни поступак најмање три дана пре 
отпочињања изборног поступка. Кандидат који 
се не одазове позиву учествује у провери једне 
компетенције обавештава се да је искључен из 
даљег тока изборног поступка. Обавештења о 
конкурсу могу се добити на број телефона Осно-
вног суда у Рашкој 036/736-068.

ЛЕСКОВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Ђуре Јакшића 4а

Пословни секретар
на одређено време до повратка 
привремено одсутне раднице

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен), 
познавање рада на рачунару (Word, Excel, 
Интернет). Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и услове из одредби члано-
ва Закона о раду: да је држављанин Републи-
ке Србије, да је пунолетан, да није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци; Уз пријаву 
кандидат је обавезан да приложи следеће 
доказе: диплома о стручној спреми, уверење 
о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, уверење надлежног органа да канди-
дат није осуђиван (не старије од 6 месеци). Сви 
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверене у општини, суду или код јавног 
бележника. Пријава на оглас садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања, податке о образовању, податке 
о стручном усавршавању и податке о посебним 
областима знања. Пријаву на оглас са комплет-
ном документацијом лично доставити или слати 
на адресу: Туристичка организација општине 
Медвеђа – директору, 16240 Медвеђа, Ђуре Јак-
шића 4а, са назнаком „За оглас”; Лице задуже-
но за давање обавештења о огласу Мирослав 
Павловић 064/9806-822. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Оглас ће бити објављен и на 
огласној табли Туристичке организације општи-
не Медвеђа и сајту Туристичке организације 
www.tomedvedja.org.rs. Напомена: неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини, суду или код јавног 
бележника, биће одбачене. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огласу који 
су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
26000 Панчево 

Војводе Радомира Путника број 13-15

Радно место тужилачки помоћник 
у звању виши тужилачки сарадник 

које је уподобљено у звању 
самостални саветник

Опис послова: Тужилачки помоћник у звању 
виши тужилачки сарадник, које уподобљено 
звању самостални саветник, помаже јавном 
тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду, 
прати судску праксу, израђује нацрте једнос-
тавнијих поднесака, узима на записник криви-
чне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши 
самостално или под надзором и по упутствима 
јавног тужица, односно заменика јавног тужио-
ца послове предвиђене законом и другим про-
писима.

Услови: за радно место тужилачки помоћник, 
у звању виши тужилачки сарадник, које је упо-
добљено звању самостални саветник – стечено 
високо образовање на основним академским 
студијама на правном факултету у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-

ма, односно на основним студијама на правном 
факултету у трајању од најмање четири годи-
не, положен правосудни испит и најмање две 
године радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита и потребне ком-
петенције за ово радно место. 

2. Радно место тужилачки помоћник 
у звању тужилачки сарадник које је 

уподобљено у звању саветник

Опис послова: Тужилачки помоћник у звању 
тужилачки сарадник, које уподобљено звању 
саветник, помаже јавном тужиоцу и заменику 
јавног тужиоца у раду у предметима мање сло-
жености, прати судску праксу, израђује нацрте 
једноставнијих аката, узима на записник криви-
чне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши 
под надзором и по упутствима јавног тужица, 
односно заменика јавног тужиоца послове мање 
сложености предвиђене законом и другим про-
писима.

Услови: за радно место тужилачки помоћник, у 
звању тужилачки сарадник, које је уподобљено 
звању саветник – стечено високо образовање 
на основним академским студијама на правном 
факултету у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним сту-
дијама на правном факултету у трајању од нај-
мање четири године, положен правосудни испит 
и потребне компетенције за ово радно место. 

Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
се спроводи из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, понашај-
не компетенције и фаза у којој се спроводи 
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 Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста), 
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ – сертификат о познавањау рада на рачу-
нару),
– пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компентенције „дигитална писменост”, 
ако кандитат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – „дигитална писме-
ност”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару) доставите и тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након сачињавања извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционалних 
компетеција, врши се провера посебних функ-
ционалних компетеција за радно место тужилач-
ки помоћник, виши тужилачки сарадник – само-
стални саветник: 
– Посебна функционална компетенција у 
области рада кривичног одељења у јавном 
тужилаштву – познавање материјалних и про-
цесних прописа релевантних за надлежност 
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јавног тужилаштва, прикупљање и обрада пода-
така из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања 
доступних информација, познавање одредаба 
Законика о кривичном поступку и Кривичног 
законика (провера ће се вршити писаним путем 
– тестом и усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
– Посебна функционална компетенција у 
области рада управе у јавном тужилаштву –  
познавање релевантних прописа из делокруга 
рада јавног тужилаштва – Закона о јавном тужи-
лаштву, Правилника о управи у јавним тужи-
лаштвима и Закона о државним службеницима 
(провера ће се вршити писаним путем – тестом 
и усменим путем – разговором са кандидатом).
– Посебна функционална компетенција у 
области поседовања знања и вештина за израду 
нацрта јавнотужилачких одлука и других аката, 
управљање преткривичним поступком, вешти-
не израда нацрта правних ставова (провера ће 
се вршити писаним путем – тестом и усменим 
путем – разговором са кандидатом).

3. Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата рада; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и инегритет 
(провера ће се вршити од стране дипломираног 
психолога, на основу интервјуа базираног на 
компетенцијама).

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

Све наведене компентенције комисија ће прове-
равати у року од три месеца, рачунајући од дана 
истека рока подношење пријава на предметни 
јавни конкурс.

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Пан-
чеву, Панчево, Војводе Радомира Путника број 
13-15.

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

Општи услови за запослење: да је учесник 
конкурса држављанин Републике Србије; да је 
учесник пунолетан; да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу: 
– Пријава за јавни конкурс подноси се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Основног јавног тужилаштва у Пан-
чеву www.pa.os.jt.rs
– Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, стру-
чне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно исукство, 
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 се може поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Основно 

јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево, Војводе 
Радомира Путника број 13-15;
– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подноси-
лац пријаве биће обавештен додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назачио за доставу оба-
вештења.

Датум и место провера 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 јавни конкурс, спровешће се 
изборни поступак о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени на контакте (адресе, бројеви 
телефона, или e-mail адресе) које су навели у 
пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у просто-
ријама Основног јавног тужилаштва у Панчеву, 
улица Војводе Радомира Путника број 13-15, 
Панчево, трећи спрат. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка, обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе поступка на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе) које наве-
ду у својим обрасциа пријаве.

Општи, остали докази које прилажу само 
кандитати 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 старије од 6 месеци);
– уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци);
– потврда да кандитату раније престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (или писмена изјава 
учесника конкурса);
– оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за радно место, уве-
рење о положеном правосудном испиту;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
– сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исте);
– 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 учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Сл. 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 чињеницима о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Комисијом поз-
ваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који у остављеном року не приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писаним путем се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи 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 нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени основним судовима, судским 
јединицама, односно општинским управама као 
поврени послови) као доказ могу се приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судовима 
односно општинским управама.

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, 
26000 Панчево, Војовде Радомира Путника број 
13-15, са назнаком „За јавни конкурс”.

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 овог 
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-
теција, а потом и о времену месту провере пона-
шајних компетенција и на крају обавити интер-
вју са кандитатом.

Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Даница Јањић 
виши тужилачки помоћник и Вељовић Јована 
виши тужилачки помоћник, контакт телефон 
013/352-609. 

Напомена: Сви докази се прилажу на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и овере-
ни од стране овлашћеног тумача.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.ф. Основног јавног тужиоца 
у Панчеву.
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Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Панчеву 
www.pa.os.jt.rs, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на 
порталу е – управе, на огласној табли, интер-
нет презентацију и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови”.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
26000 Панчево 

Војводе Радомира Путника број 13-15

Радно место записничар,  
у звању референт

2 извршиоца

Опис послова: По годишњем распореду посло-
ва обавља све дактилографске послове у пред-
метима додељеним у рад тужиоцу код кога је 
распоређен, пише записнике у предистражном 
и истражном поступку, врши унос текстова по 
диктату и са диктафонских трака, врши препис 
текстова и рукописа и израђује све врсте табе-
ла, у сарадњи са корисницима услуга коригује 
унете податке, стара се о савременом обли-
ковању текста, припрема и штампа завршене 
материјале и дистрибуира их корисницима услу-
га, стара се о чувању и преносу података, дос-
тупности материјала, исправности биротехничке 
опреме и рационалном коришћењу канцеларијс-
ког и другог потрошног материјала, води упис-
ник за евиденцију штампаних ствари и публика-
ција, води евиденцију о свом раду, ради и друге 
послове по налогу јавног тужиоца.

Услови: Средња школска спрема IV степен, 
друштвеног, природног или техничког смера, 
најмање две године радног искуства у струци, 
положен испит за дактилографа 1-а класе, поло-
жен државни стручни испит и потребне компе-
тенције за ово радно место.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак 
се спроводи из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне компетенције, 
посебне функционалне компетенције, понашај-
не компетенције и фаза у којој се спроводи 
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 Републи-
ке Србије (провера ће се вршити путем писаног 
теста);
– дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ – сертификат о познавањау рада на рачу-
нару);
– пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компентенције „дигитална писменост”, 
ако кандитат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и 
желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције – „дигитална писме-
ност”, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару) доставите и тражени доказ у ориги-

налу или овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.

2. Провера посебних функционалних ком-
петенција за радно место записничар: 
Након сачињавања извештаја о резултатима 
провере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила за 
проверу општих функционалних компетеција, 
врши се провера посебних функционалних ком-
петеција за радно место записничар: 
• административни послови – (писани тест);
• релевантни прописи из делокруга органа: 
Закон о државним службеницима, Правилник о 
управи у јавним тужилаштвима (писани тест);
• познавање подзаконских аката, интерних 
процедура и других аката органа битних за 
обављање послова радног места записничар 
(разговор са кандидатом).

3. Провера понашајних компентенција: 
Понашајне компентенције су управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата рада; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионал-
них односа; савесност, посвећеност и инегритет 
(провера ће се вршити од стране дипломираног 
психолога, на основу интервјуа базираног на 
компетенцијама).

4. Интервју са Комисијом и вредновање 
кандитата: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности држав-
них органа провераваће се путем интервјуа са 
комисијом.

Све наведене компентенције комисија ће прове-
равати у року од три месеца, рачунајући од дана 
истека рока подношење пријава на предметни 
јавни конкурс.

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Пан-
чеву, Панчево, Војводе Радомира Путника број 
13-15.

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

Општи услови за запослење: да је учесник 
конкурса држављанин Републике Србије; да је 
учесник пунолетан; да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене законом 
и Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног 
односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који 
се прилажу: 
– Пријава за јавни конкурс подноси се на 
обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
страници Основног јавног тужилаштва у Пан-
чеву www.pa.os.jt.rs;
– Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
– Образац пријаве на конкурс садржи: податке 
о конкурсу, личне податке, адресу становања, 
телефон, електронску адресу, образовање, стру-
чне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак о 
знању рада на рачунару, податак о знању стра-
ног језика, додатне едукације, радно исукство, 
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 се може поднети 
путем поште или непосредно на адресу: Основ-
но јавно тужилаштво у Панчеву, Панчево, улица 
Војводе Радомира Путника број 13-15;

– Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подноси-
лац пријаве биће обавештен додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назачио за доставу оба-
вештења.

Датум и место провера компетенција учес-
ника конкурса у изборном поступку: Са учес-
ницима конкурса чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни 
поступак о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакте (адресе, бројеви телефона, 
или e-mail адресе) које су навели у пријави.

Провера свих компетенција обавиће се у просто-
ријама Основног јавног тужилаштва у Панчеву, 
улица Војводе Радомира Путника број 13-15, 
Панчево, трећи спрат. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка, обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе поступка на контакте 
(бројеве телефона или e-mail адресе) које наве-
ду у својим обрасциа пријаве.

Општи, остали докази које прилажу само 
кандитати 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 старије од 6 месеци);
– уверење да није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци);
– потврда да кандитату раније престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа (или писмена изјава 
учесника конкурса);
– оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема за радно 
место;
– оригинал или оверана фотокопија уверења о 
положеном испиту за дактилографа I-а класе;
– оригинал или оверана фотокопија о положе-
ном државном испиту, кандидати без положеног 
државног стручног испита за рад у државним 
органима примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
– сертификат или други доказ о познавању рада 
на рачунару (уколико поседује исте);
– 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 учинити уместо њега.

Напомена: Одредбом члана 9 и 103 Закона о 
општем управном поступку („Сл. 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 чињеницима о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном правосудном испиту, 
уверење да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.
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Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу 
пријаве заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Комисијом поз-
ваће се да у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема обавештења приложе остале доказе 
који се прилажу у конкурсном поступку. Канди-
дати који у остављеном року не приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове за 
запослење, писаним путем се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Дока-
зи 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 нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису 
именовани јавни бележници, приложени докази 
могу бити оверени основним судовима, судским 
јединицама, односно општинским управама као 
поврени послови) као доказ могу се приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 
01. марта 2017. године у основним судовима 
односно општинским управама.

Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс је: 8 (осам) дана од дана оглашавања 
јавног конкурса у периодичном издању Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни 
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Панчеву, 
26000 Панчево, Војовде Радомира Путника број 
13-15, са назнаком „За јавни конкурс”.

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 овог 
тужилаштва, према шифрама њихове пријаве. 

Кандидате који успешно заврше писмену проверу 
општих функционалних компетенција конкурсна 
комисија ће обавестити о времену и месту прове-
ре посебних функционалних компетеција, а потом 
и о времену месту провере понашајних компетен-
ција и на крају обавити интервју са кандитатом.

Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу су: Даница 
Јањић виши тужилачки помоћник и Вељовић 
Јована виши тужилачки помоћник, контакт теле-
фон 013/352-609. 

Напомена: Сви докази се прилажу на српском 
језику, односно уколико су на страном језику 
морају бити преведени на српски језик и овере-
ни од стране овлашћеног тумача.

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

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.ф. Основног јавног тужиоца 
у Панчеву.

Овај конкурс се објављује на интернет презен-
тацији Основног јавног тужилаштва у Панчеву 
www.pa.os.jt.rs, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на 
порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
презентацију и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови”.

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

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Панчеву www.pa.os.jt.rs.

СОМБОР

СПОРТСКИ ЦЕНТАР СОКО
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 11

тел. 025/412-331

Директор
на мандантни период  

од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именова-
но лице које, осим општих законских услова, 
испуњава и следеће посебне услове: 1. да има 
стечено високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама 
или специјалистичким струковним студијама; 2. 
да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање 
из тачке 1 овог члана. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја 
Установе као саставни део конкурсне документа-
ције. Конкурсна документација за избор за кан-
дидата за директора треба да садржи следеће: 
предлог програма рада и развоја Установе; 
диплому или уверење о стеченој стручној спре-
ми; радну књижицу, односно други доказ о рад-
ном искуству (уговори, потврде и др.), из којих 
се може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремном је стечено радно искуство; 
радну биографију (ЦВ) која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резултатима; 
уверење, не старије од шест месеци, да се про-
тив кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за 
која се гони по службеној дужности; уверење, 
не старије од шест месеци, да кандидат није 
правоснажно осуђиван; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест 
месеци; фотокопију или очитану личну карту. 
Конкурсна документација се прилаже у оргина-
лу или копији овереној код надлежног органа. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Управни одбор 
одбације закључком против кога се може изја-
вити жалба Скупштини града Сомбора у року од 
3 дана од дана достављања закључка. Жалба 
не задржава извршење закључка. Пријаву са 
конкурсном документацијом поднети поштом, 
или лично, на адресу: Установа за физичку кул-
туру Спортски центар „Соко”, 25000 Сомбор, 
Венац Петра Бојовића 11, са назнаком „Конкурс 
за избор директора Установе за физичку кул-
туру Спортски центар „Соко” Сомбор”. Контакт 
телефон: 025/412-331. Конкурс се објављује и 
на званичним интернет презентацијама Града 
Сомбора и Установе за физичку културу Спорт-
ски центар „Соко” Сомбор. Рок за подношење 
пријава кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

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 интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени глас-
ник РС”, број 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: 112-11059/2020 од 25. 
децембра 2020. године, Министарство тргови-
не, туризма и телекомуникација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Министарство трговине, туризма и телекомуни-
кација, Београд, Немањина бр. 22-26.

II Радно место које се попуњава:

Радно место тржишни инспектор за 
контролу усаглашености производа, 

у звању саветник
Сектор тржишне инспекције, Одељење 

тржишне инспекције Сремска 
Митровица, Одсек тржишне инспекције 

Сремска Митровица
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 надзорима; 
пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном 
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.

III Место рада: Сремска Митровица.

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, про-
вера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју са 
комисијом.

Кандидат који не испуни мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази изборног 
поступка, обавештава се о резултату провере 
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компетенције и не позива се да учествује у про-
вери следеће компетенције у истој или наредној 
фази изборног поступка. 

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама 
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 – дигитална 
писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на основу 
приложеног доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је прило-
жен 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 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:
• Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијских послова – поступак 
инспекцијског надзора и основе методологије 
анализе ризика – провераваће се путем симу-
лације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из надлежнос-
ти органа (Закон о трговини) – провераваће се 
путем симулације (усмено);
• Посебна функционална компетенција за 
oдређено радно место – прописи из делокруга 
радног места – (Закон о техничким захтевима за 
производе и оцењивању усаглашености) – про-
вераваће 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: 
Понашајне компетенције: управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа 
и савесност, посвећеност и интегритет – про-
вераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

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).

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 Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на 
одговарајућем Обрасцу пријаве који је доступан 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација и у штампаној верзији на 
писарници Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, Немањина 22-26, Београд.

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

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.

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења 
којим се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту); оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном испиту за инспектора; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
посебном стручном испиту за тржишног инспек-
тора; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге 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 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 инспек-
тор који је на дан ступања на снагу овог зако-
на имао најмање седам година радног искуства 
на пословима инспекцијског надзора и испуња-
ва услове за обављање послова инспекцијског 
надзора.

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).

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 управама 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи. Фотокопије доку-
мената које нису оверене од надлежног 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, уве-
рење о положеном испиту за инспектора и уве-
рење о положеном посебном стручном испиту 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 роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке приба-
вити 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, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
адресу Министарства трговине, туризма и теле-
комуникација, 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. јула 2022. године, 
о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или електронске адре-
се) које наведу у својим пријавама, или путем 
телеграма на адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција и интервју са конкурсном 
Комисијом ће се обавити у просторијама Служ-
бе за управљање кадровима, у Палати „Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 
(источно крило) и 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 избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона 
или електронске адресе) које наведу у својим 
пријавама, или путем телеграма на адресу 
наведену у пријави.
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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: 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.

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

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 на 
основу провере компетенција.

Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем 
конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар трговине, туризма и теле-
комуникација. 

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.

Трговина и услуге

МЕТАЛ-ХЕМИКО ДОО АДА
Ада, Виноградска 9

Радник физичко-техичког 
обезбеђења

УСЛОВИ: средња стручна спрема, да кандидат 
није кривично осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак; да је кандидат спосо-
бан за сменски рад; лекарско уверење о здрав-
ственој способности; радно искуство на истој 
позицији је пожељно али није услов; лиценца 
за рад; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Нудимо: редовну плату: пријатно 
радно окружење. Уколико сте заинтересова-

ни за наведену позицију, пошаљите своју рад-
ну биографију. Само кандидати који уђу у ужи 
круг биће обавештени о исходу конкурса. Рок за 
пријаве је 15 дана од дана објаве конкурса. ЦВ 
слати електронским на info@metalhemiko.co.rs 

ORION WORLD DOO
34000 Крагујевац 

Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435

e-mail: a_ilic@.orion-ks.com

Референт за увоз и извоз
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: од IV до VII нивоа квалификације, 
пожељно економске струке (у обзир долазе 
и остале); обавезно радно искуство минимум 
12 месеци на истим или сличним пословима; 
одлично познавање енглеског језика.

Референт за спровођење  
QMS система

на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: од IV до VII нивоа квалификације, 
пожељно машинске струке; обавезно радно 
искуство минимум 12 месеци на истим или слич-
ним пословима; обавезно познавање QMS систе-
ма; познавање енглеског језика – почетни ниво.

Референт продаје
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, без обзира на 
занимање; обавезно радно искуство минимум 12 
месеци на истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: кандидати, радне биографије треба 
да доставе на e-mail: a_ ilic@.orion-ks.com или 
могу да се јаве за више информација на контакт 
телефон: 034/335-435, најкасније до 15.07.2022. 
год.

MYSTIQUE 2016 KRAGUJEVAC
тел. 064/5490-091

e-mail: mystiquecaffekg@gmail.com

Угоститељски техничар
на одређено време 6 месеци

Опис посла: припрема и послуживање хране и 
пића.

УСЛОВИ: IV ниво квалификације, угоститељска 
струка радно искуство није неопходно; Начин 
конкурисања: За више информација позва-
ти на контакт телефон: 064/549-00-91 или 
проследити радну биографију на имејл адре-
са: mystiquecaffekg@gmail.com најкасније до 
29.07.2022. год.

НС АУТОЦЕНТАР
11000 Београд, Текеришка 50

Аутомеханичар

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; поседо-
вање возачке дозволе Б категорије; пожељно 
радно искуство.

Аутоелектричар

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; поседо-
вање возачке дозволе Б категорије; пожељно 
радно искуство.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на контакт телефон 066/6700-067 
и 062/545-333. Рок за пријаву на конкурс је 
01.09.2022. године.

ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ ДОО
Београд, Ускочка 4-6

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој шко-
ли, 1 година радног искуства у раду у магацин-
ском пословању. Рок за пријем пријава: 15 дана. 
Пријаве слати на мејл адресу: kadrovi@lutrija.rs

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР

21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4

Сервир – судопер
на одређено време

10 извршилаца

Јављање кандидата на контакт телефон: 
021/2102-405.

„YUKK-ZIPPLAST”
ДОО ПОЖЕГА

31210 Пожега, Годовички пут бб.
тел. 031/3816-179

e-mail: posao@zipplast.co.rs
www.zipplast.co.rs

Менаџер за развој пословања
продаја и маркетинг 

место рада у Београду
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII и VI степен сручне спреме; еконо-
мија, ФОН, технологија, металургија и машин-
ство могу бити предност, релевантно иску-
ство од најмање 1 године, или без искуства уз 
спремност кандидата да учи, развија се и ост-
вари успешну каријеру у продаји и маркетин-
гу, добро знање рада на рачунару (MS Office, 
Интернет), добро знање енглеског, или другог 
светског језика, возачка дозвола Б категорије – 
активан возач. 

Опис посла: разумевање пословне стратегије 
Компаније, разумевања циљева и стратегије 
продаје и рад на њеном развоју и спровођењу. 
Праћење, анализа и предвиђање тржишта, пла-
нирање продаје, реализација планова и пости-
зање циљева продаје. Праћење и унапређење 
сарадње са купцима на постојећем тржишту, 
отварање нових тржишта, успостављање 
сарадње са новим купцима, обука купаца. 
Допринос иновирању и унапређењу маркетинг 
стратегије, изради маркетинг планова, промо-
тивних садржаја, осмишљавање и спровођење 
кампања, акција и активности на промоцији и 
јачању бренда и имиџа Компаније. Праћење и 
спровођење процеса продаје у свим фазама, 
закључно са наплатом. Периодично и текуће 
извештавање и пратећи административни и дру-
ги послови. Рад на терену према плану. 

Послодавац нуди: перспективу у стабилној, 
уређеној компанији и креативном радном окру-
жењу. Стимулативну зараду. Организовано 
увођење у посао и интерну обуку уз ментора, 
прилагођену искуству и компетенцијама канди-
дата. Професионалну подршку, могућност кон-
тинуираног усавршавања, развоја и напредо-
вања у каријери. 

ОСТАЛО: Предвиђена претходна провера компе-
тенција за рад. Пријаве – ЦВ и доказ о стручној 
спреми (скенирана или фотографисана дипло-
ма, или уверење), доставити на e-mail: posao@
zipplast.co.rs до 12. 7. 2022. год. Непотпуне 
пријаве (без дипломе / уверења) се неће узи-
мати у обзир. Биће контактирани само канди-
дати који уђу у ужи избор. Контакт телефони: 
064/1648-416, 064/8255-315.
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СТР СНЕЖАНА 
СНЕЖАНА ВУЛОВИЋ ПР

Бела Земља
тел. 063/7629-908

Кувар

Конобар

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 063/7629-908. Оглас је отворен до попуне 
радног места.

SPARTA SYSTEM TEAM DOO 
VRANJE

17500 Врање, Боре Станковића 91
тел. 065/2460-181

e mail: spartasystemteam381@gmail.com

Радник обезбеђења
на одређено време 12 месеци 

место рада Бор
90 извршилаца

УСЛОВИ: минимум потребно образовања је III 
ССС образовни профил било који, или IV ССС; 
само кандидати који поседују лиценцу за рад 
без оружја и лиценцу за рад са оружјем; рад-
но искуство пожељно али није неопходно. Рад у 
сменама, ноћни рад, рад ван просторија посло-
давца, обезбеђен превоз, смештај, исхрана, 
Директно упућивање кандидата према дого-
вореном термину за разговор: место и време 
Врање, Боре Станковића 91 од 10-15, рок за 
пријављивање на оглас 30.07.2022. године.

Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Оглас објављен 22.06.2022. године, у публикацији 
„Послови” (број 992) поништава се у целости.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ 
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава, на одређено 
време, до 6 месеци због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, 
прибора и материјала потребног за рад у Заводу 
и на терену, води рачуна о исправности опре-
ме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно 
одржавање), а према упутствима произвођача, 
учествује у вођењу прописане документације, 
учествује у изради периодичних извештаја, 
учествује у изради документације ИМС-а, при-
мени исте и предлаже промене уколико постоји 
потреба за изменом процеса рада, води рачуна 
о правилном руковању медицинским отпадом 
и заштити и очувању животне средине, врши 
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистра-
цију и унос података у информациони систем 
у заводу и на терену, помаже ДДК у попуња-
вању упитника у Заводу и на терену, врши тест 
контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на тере-
ну, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК 
оријентационом методом на плочици у Заводу 

и на терену, врши венепункцију даваоца крви, 
узима узорке крви за имуносеролошка тести-
рања у Заводу и на терену, брине о ДДК за вре-
ме и непосредно након давања крви у Заводу и 
на терену, учествује у збрињавању нежељених 
реакција код ДДК у Заводу и на терену, дос-
тавља узорке узете крви од ДДК лабораторији 
за тестирање уз спроводну листу, доставља узе-
те јединице крви лабораторији за производњу 
продуката од крви, уз спроводну листу, обавља 
и друге послове из делокруга рада техничара IV 
степена трансфузијског смера сходно потребама 
Завода. 

ОСТАЛО: стручна спрема и радно искуство: 
средња стручна спрема, завршена средња 
медицинска школа образовног профила – меди-
цински техничар или лабораторијски техни-
чар, стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци 
радног искуства на тим или сличним послови-
ма. Потребна документација: пријава на оглас, 
фотокопија дипломе / уверења о завршеној 
средњој медицинској школи образовног про-
фила – медицински техничар или лаборато-
ријски техничар, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија 
(ЦВ), доказ о радном искуству у виду уверења 
/ потврде послодавца, фотокопије радне књи-
жице и др. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања јавног огласа у оглас-
ним новинама „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Оглас ће бити објављен и 
на web сајту Министарства здравља Републике 
Србије и web сајту Завода за трансфузију крви 
Војводине. Пријаве се подносе путем поште на 
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, 
Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са назна-
ком „За оглас” или непосредно управи Завода за 
трансфузију крви Војводине сваког радног дана 
од 8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

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

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге у ОЈ Болница 
Здравственог центра Кладово

УСЛОВИ: Поред општнх услова предвиђених 
законом, кандидат мора да испуњава и услове у 
погледу стручне спреме / образовања: завршено 
средње образовање, средња медицинска школа 
одговарајућег смера (општег смера). Додатна 
знања (испити) радно искуство: стручни испит; 
лиценца издата од Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. 
Посебни услови: рад у сменама. Опис послова: 
утврђен Правилником о организацији и систе-
матизациј послова и радних мета Здравственог 
центра Кладово. Заинтересовани кандидати уз 
захтев о испуњености услова подносе пријаву 
на оглас са кратком биографијом, адресом и 
контак телефоном: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да нису осуђивани за кривична 
дела која их чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење из полицијске управе 
или полицијске станице). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доста-
ве лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни 
однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-

ви”. Одлука о избору кандидата биће донета у 
року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне докумената-
ције. Пријавом на оглас пријављени кандидат 
даје сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима 
рукује и податке обрађује Одљење за правне, 
кадровске и опште послове Здравственог цен-
тра Кладово. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа, могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација, које су од важ-
ности за доношење одлуке о пријему. Коначну 
одлуку о избору кандидата доноси в. д. директо-
ра. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на адресу: Здравствени центар Кладово, 19320 
Кладово, Дунавска 1-3, са назнаком „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове _____ 
(навести радно место за које се конкурише)”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19

тел. 037/811-343

Лабораторијски техничар
на одређено време до 2 године, 
у Одељењу за лабораторијску 

дијагностику, Служба за здравствену 
заштиту жена, деце и школске деце 

и лабораторијске и радиолошке 
дијагностике

УСЛОВИ: стручна спрема /образовање: средње 
образовање, медицинска школа смер за лабо-
раторијског техничара. Додатна знања / испи-
ти / радно искуство: стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
лабораторијског техничара. Кандидати уз 
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинској школи; ове-
рену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; потврду – препоруку о радном искуству 
након положеног стручног испита на послови-
ма здравствене струке; оверену фотокопију 
дозволе за рад – лиценце издате од надлежене 
коморе (ако је кандидат из радном односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу); кратку биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима 
рукује и податке обрађује Одељење за правне и 
економско финансијске послове, Дома здравља 
Ћићевац. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве које нису у складу са усло-
вима овог огласа неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Дом здравља Ћићевац, 37210 
Ћићевац, Светог Саве 19 а, или лично достави-
ти у писарници Дома здравља Ћићевац на истој 
адреси. Опис послова: Детаљно описан у Пра-
вилнику о организацији и систематизацији Дома 
здравља Ћићевац. 

ОПШТА БОЛНИЦА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Капетанска 30

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: Обавезни услови: поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду („Службени глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
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75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: високо 
образовање: на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године – дипломирани 
економиста. Додатна знања / испити / радно 
искуство: знање рада на рачунару. Факулта-
тивни услови: пожељно би било да кандидат 
зна енглески језик. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента (обавезна документа): пријаву на оглас 
са кратком биографијом; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених / вен-
чаних ако је дошло до промене презимена (не 
старије од 6 месеци); доказ да кандидат није 
под истрагом и да се против њега не води кри-
вични поступак (уверење издаје суд); доказ да 
кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП); 
фотокопију/очитану личну карту. Факултатив-
но: кандидати могу да доставе и друге серти-
фикате, уверења, похвале, награде, потврде 
и сл. уколико поседују, фотокопија уговора о 
раду којом се доказује радно искуство у тра-
женом звању или Потврда/уверење које издаје 
послодавац којом се доказује дата чињеница. 
Исто је потребно доставити ради утврђивања 
претходног радног стажа и евентуалног бодо-
вања кандидата, како би се утврдило да је 
наведено лице обављало послове у неком од 
наведених звања. Факултативна документа се 
подносе ради утврђивања додатних информа-
ција о образовању, радном искуству и сл. кан-
дидата. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе за 
запошљавање у публикацији „Послови” (напо-
мена у погледу рачунања рокова, дан када је 
обавештење извршено, односно дан у који пада 
догађај од ког се рачуна трајање рока, не ура-
чунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од 
првог наредног дана, а уколико последњи дан 
рока пада на дан у коме установа не ради, рок 
истиче кад протекне први наредни радни дан). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа могу бити позвани на разговор уко-
лико су потребне додатне информације које 
могу бити важне за доношење одлуке о прије-
му (претходно радно искуство, организационе 
способности, релевантно радно искуство у пла-
нирању, праћењу и контроли трошкова, тимски 
рад и комуникативност са трећим лицима, одго-
воран однос према послу и радним дужностима, 
искуство у раду са међународним организација-
ма и фондовима, искуство у раду са Excel-ом 
напредни ниво, и сл.). Обавештење о избору 
кандидата, кандидатима ће бити достављено у 
року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. 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. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора о 
раду дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима. 
Пријаву са документацијом са назнаком „Прија-
ва на оглас _______ (навести за које радно 
место се конкурише)” доставити лично или на 
напред наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље 
Пасјачка 2

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

у операционим салама, у Служби 
гинекологије и акушерства 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године и завршена спе-
цијализација из одређених грана медицине, у 
складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радни-
ка и здравствених сарадника; стручни испит; 
лиценца; специјалистички испит. Кандидати 
подносе следећу документацију: пријаву са 
кратком биографију, адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију уверења (потврде) о положе-
ном специјалистичкон испиту из гинекологије 
и акушерства; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију решења или лиценце издате 
од надлежне коморе.

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца. Кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ном медицинском факултету; оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију решења или лицен-
це издате од надлежне коморе.

Лабораторијски техничар
у дијагностици, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, здравстве-
не струке, смер лабораторијски; стручни 
испит; лиценца. Кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву са кратком биогра-
фију, адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о завршеној 
средњој медицинској школи, смер лаборато-
ријски; оверену фотокопију уверења (потвр-
де) о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију решења или лиценце издате од 
надлежне коморе.

Возач санитетског возила
у здравственим установама 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање, у трајању од нај-
мање три године; возачка дозвола Б категорије. 
Кандидати подносе следећу документацију: 
пријаву са кратком биографију, адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеној средњој школи; оверену 
фотокопију возачке дозволе Б категорије.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 
здравствене услуге, пробни рад  

од 3 месеца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву са кратком 
биографију, адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о заврше-
ној основној школи.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Оглас ће бити објављен и на веб сајту 
Министарства здравља РС, веб сајту и оглас-
ној табли ОБ Прокупље. Пријаве се достављају 
искључиво поштом у затвореним ковертама са 
назнаком „Пријава на конкурс”, на горе наведе-
ну адресу. Неблаговремена пријава се неће раз-
матрати и неотворена ће се вратити пошиља-
оцу, са назнаком датума када је примљена. 
Пријава са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијена.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Спремач / спремачица просторија
у којима се пружају здравствене услуге

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа. Уз 
пријаву на оглас доставити: оверена фотокопија 
сведочанства основне школе, извод из матич-
не књиге рођених или извод из матичне књи-
ге венчаних за особе које су мењале презиме, 
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у срествима јавног 
информисања. Избор између кандидата који 
испуњавају услове огласа извршиће се на осно-
ву члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног 
уговора за здравствене установе чији је оснивач 
Република Србија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Здравствени центрар Сурдулица, Срп-
ских владара 111, 17530 Сурдулица.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

„ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Инжењер инвестиционог / техничког 
одржавања уређаја и опреме

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; висока шко-
ла електротехничког смера.

Технички радници – домари / 
мајстори одржавања

на одређено време од 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
машинске, електро или грађевинске струке.

ОСТАЛО: кандидати подносе: пријаву на кон-
курс; кратка пословна биографија (са контакт 
подацима); оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној одговарајућој школи; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; доказ о 
радном стажу, уколико кандидат има радни стаж 
(копија радне књижице, листинг из ПИО фон-
да и друго); уверење о држављанству. Описи 
послова за радна места су утврђена Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематиза-
цији радних задатака и послова у организацио-
ним јединицама Института за кардиоваскуларне 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 994-995 | 06.07.2022.22

Медицина

болести „Дедиње” и кандидатима су доступани 
на увид у просторијама Службе за правне посло-
ве радним данима од 14 до 15 часова. Пријаве и 
доказе о испуњењу услова кандидати могу пре-
дати лично Писарници института или послати 
поштом на наведену адресу Института, са наз-
наком „За конкурс за запошљавање”. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Кандидати који буду изабрани по овом конкур-
су дужни су да, ради заснивања радног односа, 
доставе лекарско уверење о здравственој спо-
собности у складу са позитивним прописима, 
као и потврду да нису кривично осуђени или 
под кривичном истрагом. Тек након доношења 
наведених докумената могуће је заснивање рад-
ног односа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве на конкурс неће бити узете у разматрање.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Возач санитетског возила
за санитетски превоз и превоз на 

хемодијализу, на одређено време, због 
повећаног обима посла, најдуже до 

краја календарске године
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
одлука УС, 113/17 и 95/18 аутентично тума-
чење) и Посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу. Посебни услови: IV или III 
степен стручне спреме, возачка дозвола Б кате-
горије. Опис послова: послови возача санитет-
ског возила за санитетски превоз и превоз на 
хемодијализу и возача санитеског превоза у 
складу са Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу за 
ургентну медицину Крагујевац. Кандидати под-
носе следећа документа у оригиналу или ове-
реној копији: диплому средње школе (IV/III 
степен); уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); уверење Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
или други доказ о радном искуству уколико га 
кандидат поседује; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да нису осуђивани 
за кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; доказе о додатном струч-
ном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); возачку дозволу Б кате-
горије; кратку биографију, са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на интернет презентацији Министар-
ства здравља РС, интернет презентацији Завода 
и огласној табли завода. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандида-
тима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве 
се подносе лично или путем поште у затвореној 

коверти (препоручено) на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос – радно место возач санитетског возила 
за санитетски превоз и превоз на хемодијализу”.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Курир
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене,  

до 30.09.2022. године  
(уз могућност продужетка) 

Опис послова: прима, разврстава, и доставља 
службену пошту и другу документацију. Води 
евиденцију поште у интерним доставним књи-
гама. Преузима поштанске пошиљке за експе-
довање и предаје пошту. Врши комуникацију 
са странкама путем телефона. Спроводи стран-
ке према протоколу. Пружа подршку у обради 
података из делокруга свог рада. 

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тума-
чење) и Посебни услови утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Заводу. Посебни услови: IV степен 
стручне спреме, знање рада на рачунару. Кан-
дидати подносе следећа документа у оригиналу 
или овереној копији (не старије од 6 месеци): 
диплому средње школе (IV степен); уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена кандида-
та); уверење Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање или други доказ о 
радном искуству уколико га кандидат поседу-
је, доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда), не старије од 6 месеци; 
уверење да нису осуђивани за кривична дела 
која их чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице), не старије од 6 месе-
ци; доказе о додатном стручном образовању 
или оспособљености (уколико их кандидат посе-
дује); кратку биографију, са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на интернет презентацији Минис-
тарства здравља РС и интернет презентацији 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који се јаве на 
оглас, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. По завршетку конкурса 
предата документа се неће враћати кандида-
тима. Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве 
се подносе лично или путем поште у затвореној 
коверти (препоручено) на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос – радно место курир”.

Хигијеничар
на одређено време, најдуже до краја 

календарске године

Опис послова: Одржава хигијену свих прос-
торија у објектима Завода и друге послове у 
оквиру своје квалификације, за свој рад одго-

вара главном медицинском техничару / сестри 
у Завода. 

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) и Посебни услови утврђени Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
II степен, основна школа. Кандидати подно-
се следећа документа у оригиналу или овере-
ној копији: сведочанство о завршеној основној 
школи; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена кандидата); уверење Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
или други доказ о радном искуству уколико га 
кандидат поседује; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да нису осуђивани 
за кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; доказе о додатном струч-
ном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); кратку биографију, са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност 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 Завод за ургентну медици-
ну Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Оглас ће бити објављен и на интернет презен-
тацији Министарства здравља РС, интернет 
презентацији Завода и огласној табли Завода. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који се јаве на оглас, 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. По завршетку конкурса пре-
дата документа се неће враћати кандидатима. 
Контакт телефон: 034/6312-306. Пријаве се под-
носе лично или путем поште у затвореној ковер-
ти (препоручено) на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос – радно место хигијеничар”.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Лекар опште медицине
у екипи хитне медицинске помоћи, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене,  

до 30.09.2022. године  
(уз могућност продужетка) 

Лекар опште медицине
у екипи хитне медицинске помоћи, на 

одређено време, због повећаног обима 
посла, до краја календарске године

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење) и Посебни услови утврђени Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова у Заводу. Посебни услови: 
VII/1 степен стручне спреме, медицински факул-
тет и положен стручни испит. Опис послова: 
Послови лекара опште медицине у екипи хит-
не медицинске помоћи у складу са Правилни-
ком о унутрашњој организацији и системати-
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зацији послова у Заводу. Кандидати подносе 
следећа документа у оригиналу или овереној 
копији: диплому медицинског факултета; уве-
рење о положеном стручном испиту; лиценцу 
или решење о упису у Лекарску комору Србије. 
уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена кан-
дидата); уверење Републичког фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање или други доказ 
о радном искуству; 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), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да нису осуђивани 
за кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; доказе о додатном струч-
ном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); кратку биографију, са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
Приликом заснивања радног односа канади-
дат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за заснивање 
радног односа на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика. 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 Завод за ургентну медицину Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Оглас 
ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС, интернет презента-
цији Завода и огласној табли Завода. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који се јаве на оглас, могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему. 
По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или 
путем поште у затвореној коверти (препору-
чено) на горе наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос – 
радно место лекар опште медицине у екипи ХМП 
ради замене привремено одсутне запослене и/
или лекар опште медицине у екипи ХМП због 
повећаног обима посла”.

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб.
тел. 034/6312-306

Медицинска сестра – техничар
на терену, на одређено време, због 

повећаног обима посла, а најкасније 
до краја календарске године, за рад у 

Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тума-
чење) и Посебни услови утврђени Правилни-
ком о унутрашњој организацији и системати-
зацији послова у Заводу. Посебни услови: IV 
степен стручне спреме, средња медицинска 
школа и положен стручни испит. Опис посло-
ва: Послови медицинске сестре /техничара на 
терену у Служби хитне медицинске помоћи у 
складу са Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова у Заводу. 
Кандидати подносе следећа документа у ориги-
налу или овереној копији: диплому средње или 
високе медицинске школе (IV/VI степен); уве-
рење о положеном стручном испиту; лиценцу 
или решење о упису у именик Коморе сестара 
и техничара Србије; уверење о држављанству 

РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена кандидата); уверење Репу-
бличког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање или други доказ о радном искуству 
уколико га кандидат поседује; 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), не старије од 6 месеци; уверење да 
нису осуђивани за кривична дела која их чине 
неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице), не старије од 6 месеци; 
докази о додатном стручном образовању или 
оспособљености (уколико их кандидат посе-
дује); кратку биографију, са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Приликом засни-
вања радног односа канадидат је дужан да дос-
тави лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за заснивање радног односа на 
радним местима са повећаним ризиком према 
Акту о процени ризика. 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 
Завод за ургентну медицину Крагујевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на интернет презентацији Минис-
тарства здравља РС, интернет презентацији 
Завода и огласној табли Завода. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Кандидати који се јаве на оглас, могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. По завршетку конкурса предата доку-
мента се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон: 034/6312-306. Пријаве се подносе 
лично или путем поште у затвореној коверти 
(препоручено) на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос – радно место медицинска сестра – тех-
ничар због повећаног обима посла”.

Медицинске сестра – техничар
на терену, на одређено време ради 

замене запослене која је привремено 
одсутна, до 30.09.2022. године  

(уз могућност продужетка), за рад  
у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
одлука УС и 113/17 и 95/18 аутентично тума-
чење) и Посебни услови утврђени Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова у Заводу. Посебни услови: IV или 
VI степен стручне спреме, средња медицинска 
школа и положен стручни испит. Опис посло-
ва: послови медицинске сестре – техничара 
на терену у Служби хитне медицинске помоћи 
у складу са Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији послова у Заводу. 
Кандидати подносе следећа документа у ориги-
налу или овереној копији: диплому средње или 
високе медицинске школе (IV/VI степен); уве-
рење о положеном стручном испиту; лиценцу 
или решење о упису у именик Коморе сестара 
и техничара Србије; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); уверење Републич-
ког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
или други доказ о радном искуству уколико га 
кандидат поседује; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покре-
нута истрага (уверење надлежног суда), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да нису осуђивани 

за кривична дела која их чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице), не 
старије од 6 месеци; доказе о додатном струч-
ном образовању или оспособљености (уколико 
их кандидат поседује); кратку биографију, са 
адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. 
Приликом заснивања радног односа канади-
дат је дужан да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за заснивање 
радног односа на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика. 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 Завод за ургентну медицину Крагује-
вац. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Оглас 
ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС, интернет презента-
цији Завода и огласној табли Завода. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који се јаве на оглас, могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о прије-
му. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Контакт теле-
фон: 034/6312-306. Пријаве се подносе лично 
или путем поште у затвореној коверти (препо-
ручено) на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос – 
радно место медицинска сестра – техничар ради 
замене привремено одсутне”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац 

Ћирила и Методија 32

Медицинска сестра – техничар
у амбуланти, Служба за општу 
медицину, на одређено време,  

ради замене привремено одсутне 
запослене до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршена средња медицин-
ска школа – општег смера, IV степен стручне 
спреме; положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору. 
Опис послова: у складу са Правилником о орга-
ниизацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац. Кандидати достављају: 
пријаву на оглас у којој се наводи за које рад-
но место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у комору; изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору канди-
дата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на горе 
наведену адресу.
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Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац 

Косовска 16

1. Финанијско-рачуноводствени 
аналитичар

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, VII/1 степен стручне спреме; рад-
но искуство најмање четири године. 

2. Дипломирани правник
за правне, кадровске и административне 

послове, за рад при правним и 
економским пословима Ковид болнице 

Крушевац, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; знање рада на рачунару. 

3. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме
при техничким пословима Ковид 

болнице Крушевац, на одређено време 
на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; грађевинске, елек-
тротехничке или машинске струке; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године грађевинске, 
електротехничке или машинске струке, VII/1 
степен стручне спреме; знање рада на рачу-
нару; положен одговарајући стручни испит из 
области рада, у складу са законом.

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове – 

књиговођа 
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера; знање рада на рачунару.

5. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског 
смера; знање рада на рачунару.

6. Референт за правне, кадровске и 
административне послове

за рад при правним и економским 
пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, правног сме-
ра; знање рада на рачунару. 

7. Магационер / економ 
за рад при правним и економским 

пословима Ковид болнице Крушевац, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање.

8. Домар / мајстор одржавања
за одржавање лифтова, за рад при 

техничким пословима Ковид болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање машинско-елек-
тротехничка школа, смер електричар, мета-
лостругар, металобрусач, алатничар, машин- 
бравар, водоинсталатер, итд...

9. Сервирка
за рад при техничким пословима Ковид 
болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основ-
но образовање и радно искуство на тим посло-
вима стечено до дана ступања на снагу ове 
уредбе.

10. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају 
здравствене услуге, за рад при 

техничким пословима Ковид болнице 
Крушевац, на одређено време на  

3 месеца због повећаног обима посла
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Кандидати за радна места од 1 до 9 под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења или сер-
тификата (за радно место под редним бројем 3); 
фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); доказ о радном искуству (за радно место 
бр. 1).

Кандидати за радно место 10 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном; оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи; фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована); фотокопију извода из мати-
чне књиге венчаних (уколико су сведочанства 
или уверења издати на девојачко презиме). 

ОСТАЛО: 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. Изабрани канди-
дати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 

назнаком „За оглас” са називом и редним бројем 
радног места за које се конкурише, искључиво 
поштом на горе наведену адресу. Опис послова: 
Према Правилнику о организацији и системати-
зацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра – техничар 
на осталим болничким одељењима, 

за рад у Другом одељењу – хируршка 
траума и гастроинтестилна хирургија 
у Служби за хирургију, на одређено 

време ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа, општег 
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме); оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. 

2. Спремач / спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене услуге 

за рад у Одељењу за одржавање 
хигијене објеката и простора у 

Служби за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на боловању

УСЛОВИ: Основна школа. Кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, кон-
такт телефоном; оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи; фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне кар-
те (уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је сведочан-
ство издато на девојачко презиме). 

ОСТАЛО: пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти са назнаком „За оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конкури-
ше искључиво поштом на горе наведену адре-
су адресу. Опис послова: према Правилнику о 
организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију,  

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области 
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медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама из области медицине 
у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; ове-
рен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору; биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила 
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас број 14/2022”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Доктор медицине
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 
степен стручне спреме, положен стручни испит 
и поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у комору, радно искуство – минимум једна 
година на пословима доктора медицине.

Медицинска сестра – техничар 
општи смер – помоћни радник  

на обдукцијама
за рад у Служби за паталошко анатомску 

дијагностику

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решење о упису у комору.

ОСТАЛО: кандидати су обавезни достави-
ти: пријаву у којој наводе за које послове се 
пријављују; кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (сведочанство о заврше-
ној школи); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; потврду да се против 
кандидата не води истражни и кривични посту-
пак; поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и посебне услове утврђене 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Нови Пазар. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни оснос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Рок за подношење пријава 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор уколико су потребне додат-
не информације које могу бити важне за доно-
шење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Одлука о 
одабиру кандидата биће истакнута на огласној 
табли Опште болнице Нови Пазар у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Нови Пазар, са назнаком „Пријава на 
оглас”, од 07 до 14 сати, Генерала Живковића 
1, 36300 Нови Пазар, контакт телефон 020/391-
091. Опис посла утврђен Правилником о органи-

зацији и систематизацији послова Опште болни-
це Нови Пазар.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Оглас објављен 29.06.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 993) од поништава се у 
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

1) Доктор медицине
на одређено време због замене 

запосленог који је на дужем боловању

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализова-
них метода и техника, кроз примену принци-
па и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава 
податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спро-
води мере за њихово отклањање, спроводи 
здраствено-васпитне активности и остварује 
сарадњу са кључним појединцима и организа-
цијама у заједници; ради у превентивним саве-
товалиштима; организује и спроводи прописа-
не систематске, циљане и скрининг прегледе; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, обавља прегледе и дијагно-
стику, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге 
за наставак лечења осигураног лица, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује осигурано 
лице на амбулантно-специјалистичке прегле-
де у установи или на секундарни и терцијарни 
ниво, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати његово спровођење, прописује лекове 
и медицинска средства, као и одређене врсте 
медицинско-техничких помагала, сарађује са 
Поливалентном патронажном службом, спрово-
ди здравствену заштиту из области менталног 
здравља, учествује у изради и евалуацији плана 
рада у својој служби, води прописану медицин-
ску документацију и евиденцију, одређује дужи-
ну привремене спречености за рад због боле-
сти или повреде осигураника, шаље на процену 
здравственог стању осигураног лица и упућује 
осигурано лице на оцену радне способности, по 
потреби иде у кућне посете.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Радно искуство: најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Посебна знања и вештине: рад на рачунару. Уз 
пријаву поднети краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену копију дипломе 
медицинског факултета или уверења о завр-
шеном медицинском факултету, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, ориги-

нал или оверену копију лиценце и решење о 
упису у лекарску комору, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених. Оригинали или оверене фотокопије 
уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месе-
ци. Пријавом на оглас кандидат даје сагласност-
за обраду података о личности у сврху избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе.

2) Медицинска сестра – техничар
на одређено време због замене 

запосленог који је на дужем боловању

Опис посла: пружа услуге здравствене неге и 
подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја, или 
потенцијалих ризика за здравље у складу са 
праксом и стандардима савремене неге и о томе 
води прописану медицинску документацију; 
у тиму са докторима медицине и другима или 
самостално, спроводи превентивне и куративне 
мере, по налогу доктора медицине или доктора 
медицине специјалисте у установи и на терену, 
у оквиту теренског рада; припрема болесника за 
дијагностичко терапијске процедуре и припрема 
ординацију, опрему и уређаје за рад; спроводи 
здравствено васпитни рад, врши пријем и основ-
ну обраду болесника, учествује у дијагностици 
(ЕКГ, одређивање ШУК и др.), даје прописану 
терапију, води медицинску евиденцију и доку-
ментацију, спроводи континуирани процес ста-
тистичког извештавања, по потреби иде у кућне 
посете, врши пријем и издавање лекова и сани-
тетског материјала по одобреним требовањима; 
врши стерилизацију материјала и инструмена-
та, води све потребне евиденције о лековима 
и санитетском потрошном материјалу у служби.

УСЛОВИ: средње образовање – стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању медицинске сестре / техничара. Радно 
искуство: најмање шест месеци радног иску-
ства као медицинска сестра техничар. Посебна 
знања и вештине: рад на рачунару. Уз пријаву 
поднети краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену копију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, ори-
гинал или оверену копију лиценце и решење 
о упису у Комору медицинсих сестара и техни-
чара, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Оригинали или оверене фотокопије уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. 

ОСТАЛО: пријаве слати у затвореним коверта-
ма на горе наведену адресу или доставити лич-
но у Правну службу ДЗ Петровац на Млави са 
назнаком за „Оглас – за пријем у радни однос 
под редним бројем 1” и за „Оглас – за пријем у 
радни однос под редним бројем 2”. Непотпуне, 
неблаговремене и преурањене пријаве неће се 
узети у разматрање. Трајање конкурса: 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Услови 
рада: предвиђени Законом о раду РС, Статутом 
Дома здравља Петровац на Млави и осталим 
општим актима.

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Петровац на Млави, Моравска 2

Оглас објављен 29.06.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 993), исправља се у броју 
извршилаца за радно место медицинска сестра 
– техничар у интензивној нези нивоа 2, тако што 
уместо 2 извршиоца треба да стоји 1 изврши-
лац. У осталом оглас остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар  
- општи смер, приправник – 

волонтер
ради обављања приправничког стажа  

од шест месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа одговарајућег образовног 
профила. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са контакт подацима; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег образовног профила. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

Лабораторијски техничар 
приправник – волонтер

ради обављања приправничког стажа  
од шест месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа одговарајућег образовног 
профила. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са контакт подацима; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег образовног профила. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

Физиотерапеутски техничар 
приправник – волонтер

ради обављања приправничког стажа  
од шест месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа одговарајућег образовног 
профила. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са контакт подацима; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег образовног профила. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

Медицинска сестра – техничар  
- педијатријски смер, приправник  

- волонтер
ради обављања приправничког стажа  

од шест месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа одговарајућег образовног 
профила. Приликом пријављивања на оглас 

потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са контакт подацима; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег образовног профила. Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадров-
ске и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево.

Здравство и социјална заштита

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ 
И СТАРИХ „НАДА”

Београд, Борча, Пут за Црвенку, други део 15
тел. 069/3324-256

e-mail: nada.dom@gmail.com

Медицинска сестра
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра. 

Неговатељица
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: трећи степен стручне спреме, радно 
искуство небитно. 

ОСТАЛО: пробни рад од 1 месеца. Радна мес-
та подразумевају сменски распоред и рад ноћу. 
Јављање кандидата путем телефона 069/3324-
256, достављање радних биографија на увид 
путем имејла: nada.dom @gmail.com

Индустрија и грађевинарство

OLIMPIAS KNITTING SERBIA DOO
18000 Ниш, Пантелејска 58

Плетиона
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме. Заинтере-
совани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
jjevtic@olimpias.rs

ENERGY CONTACT MONT
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

тел. 063/383-500, 034/370-039
e-mail: info@energycontact.rs

Електричар / електромонтер
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: од III до IV нивоа квалификације, 
електро струке, обавезно радно искуство мини-
мум 12 месеци на истим или сличним посло-
вима. Начин конкурисања: позвати на контакт 
телефон: 063/383-500 или 034/370-039 или про-
следити ЦВ на имејл адресу: info@energycontact.
rs, најкасније до 29.07.2022. год.

„АРЕТОЛ” ДОО
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 40

Технолог прераде воћа и поврћа
6 извршилаца

УСЛОВИ: лица са VII/1 ССС – технолог прераде 
воћа и поврћа, основна информатичка обука, 
знање енглеског језика средњи ниво. Рад у сме-
нама, обезбеђен превоз и исхрана.

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 021/6402-722. Пријаве кандидата на e mail: 
aretol@aretol.com

„АРЕТОЛ” ДОО
21000 Нови Сад 

Булевар војводе Степе 40

Радник на преради и паковању 
замрзнутог воћа и поврћа

6 извршилаца

Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана. 
Јављање кандидата на телефон: 021/6402-722. 
Пријаве кандидата на e mail: aretol@aretol.com

Q ELECTRONIS
26000 Панчево, Моше Пијаде 71

тел. 060/0876-877
e-mail: visnjicki@gmail.com

Монтер
пробни рад

УСЛОВИ: образовање: електоинсталатер – 3 
степен, електромонтер – инсталатер – 3 степен 
и КВ, електромонтер инсталација и машина -3 
степен, електротехничар енергетике – 4 сте-
пен, електромонтерски техничар инсталације и 
опреме – 4 степен; возачка дозвола Б катего-
рије; основна информатичка обука. Теренски, 
радно место са повећаним ризиком, рад ван 
просторија послодавца. Лице за контакт Сини-
ша Вишњички.

JPAI HOME DOO
22314 Крњешевци, Партизанска 128

тел. 064/1219-107
e-mail: robert.milicevic@jpaicraft.com

Радник у производњи намештаја
100 извршилаца

УСЛОВИ: потребна минимун завршена основ-
на школа све до VII, без обзира на занимање и 
смер; радно искуство је пожељно, али није нео-
пходно. Захтева жељу за радом, учењем, одго-
ворност и озбиљан приступ раду. 

Почетна плата би износила од 63.000 динара и 
пријава би била на цео износ. Обезбеђен је 1 
оброк у току смене и превоз радника. Локација 
предузећа је одмах уз магистрални пут Крње-
шевац – Шимановци и уз аутопут за Сремску 
Митровицу.

Постаните део младог и перспективног тима 
који има преко 40 година искуства и успеха 
на међународном тржишту. Заинтересовани 
кандидати могу се јавити сваког дана на број 
064/1219-107 или послати своју радну биогра-
фију на robert.milicevic@jpaicraft.com

ТРАНС – КОП ДОО
31310 Чајетина, Златиборска 3

тел. 064/8911-406
e-mail: tijana@trans-kop.rs

Руковалац грађевинских машина – 
рад на багеру гусеничару

на одређено време, место рада у Сушици

УСЛОВИ: I ССС, потребно је знање енглеског и 
синхалског језика.

Руковалац грађевинских машина – 
рад на утоваривачу

на одређено време, место рада у Сушици

УСЛОВИ: I ССС, знање енглеског и синхалског 
језика.
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Физички радник
на одређено време 

место рада у Сушици
2 извршиоца

УСЛОВИ: I ССС, знање енглеског и синхалс-
ког језика. Опис посла: Праћење дробиличног 
постројења, прање и подмазивање грађевин-
ских машина и теретних возила

Електричар / аутоматичар
на одређено време 

место рада у Сушици

УСЛОВИ: I ССС, знање енглеског и синхалског 
језика

ОСТАЛО: јављање кандидата на контакт теле-
фон: 064/8911-406, пријаве слати на имејл 
tijana@trans-kop.rs. Оглас је отворен 10 дана од 
дана оглашавања.

Саобраћај и везе

„MARKO TRANS CARGO”
DOO BEOGRAD
тел. 065/8605-697

e-mail: office@markotc.com

Возач кипер камиона
на одређено време на 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, смер – 
без обзира на занимање; обавезно радно иску-
ство минимум две године; возачка дозвола Ц и Е 
категорије; рад у сменама. Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију треба да доста-
ве на e-mail: office@markotc.com или могу да се 
јаве на контакт телефон: 65/8605-697, сваког 
радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
23.07.2022. год.

Возач миксера
на одређено време на 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације, смер – 
без обзира на занимање; обавезно радно иску-
ство минимум две године; возачка дозвола Ц 
категорије; рад у сменама. Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију треба да доста-
ве на e-mail: office@markotc.com или могу да се 
јаве на контакт телефон: 65/8605-697, сваког 
радног дан од 08 до 16 часова, најкасније до 
23.07.2022. год.

DRY PORT TERMINALS
ДОО БЕОГРАД – СТАРИ ГРАД
Београд – Стари град, Узун Миркова 3

Панчево, Лука Дунав, Терминал 1
26000 Панчево

Стручњак за логистику
за рад у Панчеву

Опис посла: Транспортни комерцијалиста, спе-
цијалиста за логистику.

УСЛОВИ: образовање: техничар претоварног 
саобраћаја, економски техничар, дипломирани 
инжењер саобраћаја. Услови рада: рад у сме-
нама, пробни рад, основна информатичка обу-
ка. Енглески језик-средњи ниво. Слање пријаве 
мејлом office@dpterminals.rs. Лице за контакт: 
Лотеса Манојловић.

Култура и информисање

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ”

19300 Неготин, ЈНА 2
тел. 019/542-380

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано 
лице које поред законом прописаних услова, 
испуњава и следеће услове утврђене Стату-
том: да има високо образовање: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев почев од 10. септем-
бра 2005. године; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има најмање 5 годи-
на радног искуства у култури; да има положен 
стручни испит и звање дипломирани библиоте-
кар; да се против њега или ње не води истра-
га 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 
библиотеке; држављанство Републике Србије; 
да има општу здравствену способност.

ОСТАЛО: конкурсна документација за избор 
кандидата за директора, треба да садржи сле-
деће доказе: 1) пријаву на јавни конкурс са 
биографијом кандидата и подацима о струч-
ности из делокруга рада у култури са прегле-
дом остварених резултата, за које се прилажу 
адекватни докази; 2) предлог програма рада и 
развоја библиотеке за период од четири године; 
3) доказе о стеченом радном искуству у култу-
ри (уговори, решења, потврде и др.), из којих 
се може утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; 
4) доказе о положеном стручном испуту – сте-
ченом вишем стручном звању (одлука Комисије 
за стручна звања Народне библиотеке Србије); 
5) диплому о стеченој стручној спреми; 6) уве-
рење да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности; 7) уверење да кандидат није правос-
нажно осуђиван; 8) уверење о држављанству 
Републике Србије; 9) извод из матичне књиге 
рођених; 10) фотокопија или очитана лична 
карта; 11) лекарско уверење – доказ о општој 
здравственој способности. Докази из става 1 
овог члана прилажу се у оригиналу или копији 
овереној код надлежног органа. Рок за подно-
шење пријаве кандидата је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова подносе се Народној библи-
отеци „Доситеј Новаковић” – Управном одбору, 
са назнаком: „За јавни конкурс за избор дирек-
тора”, у затвореној коверти, лично или на горе 
наведену адресу. Неблаговремене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Управни одбор 
одбацује решењем против кога се може изјави-

ти жалба, у складу са законом којим се уређује 
управни поступак.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПИРОТУ
18300 Пирот, Српских владара 130

тел. 010/320-952, факс: 010/310-952
e-mail: direktor@arhivpirot.rs

Директор
за период од четири године

УСЛОВИ: 1) висока стручна спрема (одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог 
степена – дипломске академске студије – мас-
тер; специјалистичке струковне студије, или 
специјалистичке академске студије, или високо 
образовање на основним академским студијама 
у трајању од најмање четири године); 2) да кан-
дидат има најмање 5 година радног искуства у 
архивистичкој струци; 3) да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница 
за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности; 4) да није осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним за обављање дужности 
директора; 5) држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: конкурсна документација за избор кан-
дидата за директора треба да садржи следеће 
доказе: предлог програма рада и развоја Архива 
за период од четири године; диплому кандидата 
о стеченој стручној спреми; радну књижицу или 
други доказ о радном искуству; биографију која 
садржи податке о досадашњем раду и остваре-
ним резултатима; уверење, не старије од шест 
месеци, да се против кандидата не води истрага 
и да против њега није подигнута оптужница за 
кривична дела за која се гони по службеној дуж-
ности; уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван; уверење о држављанству Републике 
Србије; извод из матичне књиге рођених; фото-
копију личне карте. Доокази се прилажу у ори-
гиналу или овереној копији. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова се подносе поштом 
или лично на адресу: Историјски архив у Пиро-
ту, Српских владара 130, 18300 Пирот, са наз-
наком „За конкурс” у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити позивом 
на бројеве телефона: 010/310-592 или 310-952.

www.nsz.gov.rs

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Посао се не чека, посао се тражи



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 994-995 | 06.07.2022.28

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Аутоматско управљање

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме – научни степен доктора нау-
ка и други услови утврђени Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. 
закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Машинског факултета.

2) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Технологија материјала – погонски 
материјали и сагоревање

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме – научни степен доктора 
наука и други услови утврђени Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Машинског 
факултета.

3) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Шинска возила

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме – научни степен доктора 

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

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

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме – научни степен доктора 
наука и други услови утврђени Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Машинског 
факултета.

5) Сарадник у звању асистента за 
уже научне области Механизација 

и Транспортно инжењерство – 
конструкције и логистика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Машинског факултета.

6) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Термотехника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђе-
ни Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. 
закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Машинског факултета.

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на 
конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, ове-
рене копије диплома стечених у земљи или 
решења о признавању страних високошколских 
исправа о одговарајућој стручној спреми, уве-
рење о држављанству, списак радова и сепа-
рате објављених радова и својеручно потписа-
ну изјаву о изворности која је у електронском 
облику доступна на линку: http://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-
zvanje-izvornost-obrazac5.doc. Биографију и спи-
сак радова доставити и у електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије бр. 16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурсa.

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ 
ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”

11080 Земун, Цара Душана 143

Наставник предметне наставе у 
посебним условима – наставник 

руског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 

61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тума-
чење) кандидат мора да испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 
– др. закони, 6/2020 и 129/2021) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140 став 1 и 2 и чланом 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021 – даље 
Закон) односно да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 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 тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. У 
складу са чланом 142 став 1 Закона кандидати 
су обавезни да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено 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. Кандидат 
који је у току студија положио испит из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона. Кан-
дидат који нема образовање из члана 142 ст. 1 
Закона обавезан је да га стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. 2) Да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, биографију (ЦВ) са контакт подаци-
ма, доказ о одговарајућем образовању – ове-
рен препис/фотокопију дипломе – (кандидати 
који су завршили мастер студије достављају 
и диплому основних академских студија), 
уверење о неосуђиваности – извод из казне-
не евиденције МУП-а (оригинал или оверена 
копија) – не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија) 
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– не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија) 
– издатог на прописаном обрасцу са хологра-
мом. За лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испиту 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о раду. Кандидати који испуња-
вају услове конкурса за пријем у радни однос 
из члана 139 Закона упућују се на психолошку 
процену способноси за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број телефона и тачну адресу пре-
бивалишта кандидата. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доста-
вити поштом или лично на адресу: Школа за 
ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, 
11080 Земун, Цара Душана 143, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс – за радно 
место наставника руског језика”. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Документа се по окончању 
конкурса не враћају кандидатима. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о лич-
ности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 

Дефектолог наставник  
у посебним условима

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 
– др. закони, 6/2020 и 129/2021) и то да: 1) има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140 став 1 и 2 и чланом 141 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021 – даље 
Закон) односно да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 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 тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. У 
складу са чланом 142 став 1 Закона кандидати 
који конкуришу за наведено радно место оба-
везни су да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 

бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат 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 Закона. Кандидат 
који нема образовање из члана 142 ст. 1 Зако-
на обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов полагања испита за лицен-
цу. 2) Да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 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) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 
4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, биографију (ЦВ) са контакт подаци-
ма, доказ о одговарајућем образовању – ове-
рен препис/фотокопију дипломе – (кандидати 
који су завршили мастер студије достављају 
и диплому основних академских студија), 
уверење о неосуђиваности – извод из казне-
не евиденције МУП-а, (оригинал или оверена 
копија) – не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија) 
– не старије од 6 месеци, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија) 
– издатог на прописаном обрасцу са хологра-
мом. За лица која нису стекла образовање на 
српском језику – доказ о положеном испиту 
српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру кандидата, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата који се упућују на психолошку 
процену способноси за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријава на конкурс мора садржати 
актуелни број телефона и тачну адресу пре-
бивалишта кандидата. Пријавни формулар са 
конкурсом траженим документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доста-
вити поштом или лично на адресу: Школа за 
ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић” 
11080 Земун, Цара Душана 143, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс – за радно 
место дефектолог наставник у посебним усло-
вима”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандида-
тима. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података 
у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18).

Кувар

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” број: 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
27/2018 – др. закони, 6/2020 и 129/2021) и то 
да: 1) имају одговарајуће образовање, у скла-
ду са Правилником о организацији и система-
тизацији послова и радних места у Школи за 
ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић” 
у Земуну- за радно место кувара; 2) имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично 
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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају српски језик. Дока-
зи о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су 
саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, биографију (ЦВ) са контакт подацима, 
доказ о одговарајућем образовању: оверен пре-
пис / фотокопију дипломе; уверење о неосуђи-
ваности – извод из казнене евиденције МУП-а, 
(оригинал или оверена копија) – не старије од 
6 месеци, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија) – не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија) – издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. Доказ о знању српског 
језика, достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабра-
ни кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса 
упућују се на психолошку процену способноси 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријава на кон-
курс мора садржати актуелни број телефона и 
тачну адресу пребивалишта кандидата. Пријав-
ни формулар са конкурсом траженим докумен-
тима којима се доказује испуњеност услова 
доставити поштом или лично на адресу: Школа 
за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадано-
вић” 11080 Земун, Цара Душана 143, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурс – за радно 
место: кувар”. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Доку-
мента се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкурсном поступку, у складу са Законом 
о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18).
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” 

Београд, Врањска 26
тел. 011/2418-741, 2417-275

Наставник предметне наставе 
математика

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: у складу са чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) да 
кандидат има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 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 међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачке 1, 3, 4 и 5 доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада, саставни су део пријаве на конкур-
са. Доказ тачка 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 овог закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Потреб-
на документација која се доставља: попуњени 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства; радна 
биографија (ЦВ); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци – оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу – оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да кандидат који се јавља 
на конкурс ниje лице oсуђивaнo – чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона: oсуђивaнo прaвнoснaжнoм 
прeсудoм зa кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa 
бeзуслoвнa кaзнa зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe 
три мeсeцa, кao и зa кривичнa дeлa нaсиљe 
у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг лицa, 
зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa 
или рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe 
или дaвaњe митa; зa кривичнa дeлa из групe 
кривичних дeлa прoтив пoлнe слoбoдe, прoтив 
прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив чoвeчнoсти и дру-
гих дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним прaвoм, 
бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и зa 
кoje ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дис-
криминaтoрнo пoнaшaњe (оригинал или ове-
рена фотокопија); диплома о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверена 
фотокопија) у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: нaстaв-
ник, вaспитaч и стручни сaрaдник jeстe лицe 
кoje je стeклo oдгoвaрajућe висoкo oбрaзoвaњe: 
нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe 
студиje, мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлис-
тичкe aкaдeмскe студиje) и тo: (1) студиje 
другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe 
oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo 
групe прeдмeтa; (2) студиje другoг стeпeнa из 
oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисци-
плинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисци-
плинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу 
цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo струч-
нe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; 2) 
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe 
чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли 

висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. 
гoдинe. Лицe из стaвa 1 тaчкa 1) пoдтaчкa (2) 
члaнa 140 мoрa дa имa зaвршeнe студиje првoг 
стeпeнa из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa 
oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групу прeдмeтa. 
Изузeтнo, нaстaвник и вaспитaч jeстe и лицe сa 
стeчeним oдгoвaрajућим висoким oбрaзoвaњeм 
нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeм-
скe, oднoснo струкoвнe и спeциjaлистичкe 
струкoвнe студиje), студиjaмa у трajaњу oд три 
гoдинe или вишим oбрaзoвaњeм. Одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи „Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020,3/2021 и 4/2021. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику) оригинал или оверена 
фотокопија. Наведена документа достављају се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Избор се 
врши у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, и Статутом ОШ 
„Јелена Ћетковић”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Кaндидaти 
пoпуњaвajу приjaвни фoрмулaр нa звaничнoj 
интeрнeт стрaници Mинистaрствa, a пoтрeб-
ну дoкумeнтaциjу, зajeднo сa oдштaмпaним 
приjaвним фoрмулaрoм дoстaвљajу устaнoви. 
лично или поштом на адресу школе Београд, 
Врањска 26 у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” са наз-
наком „Пријава за радно место наставник раз-
редне наставе”. Кандидат у пријави треба да 
наведе број контакт телефона, адресу стано-
вања и имејл адресу. Лице задужено за давање 
обавештења о конкурсу: секретар школе Јеле-
на Николић Ђукановић, телефони 011/2417-275 
и 2418-741.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Сарадник у звање асистента  
за ужу научну област  

Демографија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам (8) и показује 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/2021 – аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Стату-
том Географског факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак научних 
радова, радови, уверење о држављанству, ове-
рене копије диплома о завршеним претходним 
степенима студија) достављају се у писаној 
и електронској форми (ЦД, УСБ) на наведену 
адресу Факултета, канцеларија 10, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Вероватноћа и статистика

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Математичка анализа (РФА)

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Астрономија

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је 
студије првог и другог степена завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 08,00 или VII/2 
степен стучне спреме, академски назив магис-
тар наука. Ближи услови за избор су утврђе-
ни чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон 
и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког 
факултета. Приликом конкурисања потребно 
је поднети молбу, биографију, оверену копију 
дипломе и уколико кандидат поседује и списак 
научних радова и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 60 месеци

Доцент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука – математичке науке. Ближи услови за 
избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2017 – др. закон и 73/2018) и чланом 91 Ста-
тута Математичког факултета. Приликом конку-
рисања потребно је поднети молбу, биографију, 
оверену копију дипломе, списак научних радова 
и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну 
област Геометрија

на одређено време од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из области за коју се бира. Ближи услови 
за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) 
и чланом 91 Статута Математичког факултета. 
Уз молбу за конкурисање потребно је поднети 
молбу, биографију, оверену копију дипломе, 
списак научних радова и сепарате истих. 

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу 
се доставити на наведену адресу или лично пре-
дати у Секретаријат факултета, сваког радног 
дана од 10-15 часова, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

OVC „SOPOT HILL“
11450 Сопот, Љубе Давидовића 12

Наставник српског језика
на oдређено време са непуним радним 

временом

Наставник енглеског језика
на oдређено време са непуним радним 

временом

Наставник шпанског језика
на oдређено време са непуним радним 

временом
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УСЛОВИ: радно искуство више од 1 године; сте-
пен и врста образовања филолошки факултет, 
VII/1 степен; рад на рачунару обавезан; оба-
везан енглески језик: читање-виши средњи 
(Б2); писање – виши средњи (Б2); говор – виши 
средњи (Б2); пожељно поседовање возачке доз-
воле Б категорије и да је особа активни возач

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; сте-
пен и врста образовања: учитељски факултет, 
VII/1 степен; рад на рачунару обавезан; оба-
везан енглески језик: читање – виши средњи 
(Б2); писање – виши средњи (Б2); говор – виши 
средњи (Б2); пожељно поседовање возачке доз-
воле Б категорије и да је особа активни возач. 

Наставник математике, 
информатике, технике и технологије
на oдређено време са непуним радним 

временом

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; сте-
пен и врста образовања: математички факултет, 
VII/1 степен; рад на рачунару обавезан; оба-
везан енглески језик: читање – виши средњи 
(Б2); писање – виши средњи (Б2); говор – виши 
средњи (Б2); пожељно поседовање возачке доз-
воле В категорије и да је особа активни возач

Наставник географије
на oдређено време са непуним радним 

временом

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; сте-
пен и врста образовања: географски факултет, 
VII/1 степен; рад на рачунару обавезан; обаве-
зан енглески језик: читање – виши средњи (Б2); 
писање – виши средњи (Б2); говор виши средњи 
(Б2); пожељно поседовање возачке дозволе Б 
категорије и да је особа активни возач.

Наставник физике
на oдређено време са непуним радним 

временом

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; 
степен и врста образовања – завршене мастер 
студије одговарајућег смера, VII/1 степен; рад 
на рачунару обавезан; обавезан енглески језик: 
читање-виши средњи (Б2); писање – виши 
средњи (Б2); говор – виши средњи (Б2); пожељ-
но поседовање возачке дозволе Б категорије и 
да је особа активни возач.

Наставник хемије
на oдређено време са непуним радним 

временом

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; 
степен и врста образовања – завршене мастер 
студије одговарајућег смера, VII/1 степен; рад 
на рачунару обавезан; обавезан енглески језик: 
читање – виши средњи (Б2); писање – виши 
средњи (Б2); говор – виши средњи (Б2); пожељ-
но поседовање возачке дозволе Б категорије и 
да је особа активни возач.

Возач

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; сте-
пен и врста образовања – средња школа IV сте-
пен; неопходно поседовање возачке дозволе Б 
категорије. Напомена: потребно је да је особа са 
местом пребивалишта у Калуђерици (Београд).

Радник на одржавању хигијене – 
спремачица

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; 
степен и врста образовања: средња школа IV 
степен.

Домар – мајстор одржавања

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; сте-
пен и врста образовања: средња школа IV сте-
пен; неопходно поседовање возачке дозволе.

Кувар
на oдређено време са непуним радним 

временом

УСЛОВИ: радно искуство: више од 1 године; 
степен и врста образовања: средња школа – IV 
степен (4 године); рад на рачунару обавезан; 
пожељно поседовање возачке дозволе Б кате-
горије и да је особа активни возач.

ОСТАЛО: кандидати морају да имају одгова-
рајуће образовање; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати се могу јавити путем телефона 
063/404-304 или путем e-mail адресе office@
sopothill.edu.rs

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН НИКОЛА – ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2
тел. 011/2620-186

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Информационе технологије

на одређено или неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: факултет из поља техничко-технолош-
ких наука или природно-математичких наука, 
важећи избор у звање из области Информацио-
не технологије или докторат стечен на акре-
дитованом Универзитету и акредитованом сту-
дијском програму у земљи или диплома доктора 
наука стечена у иностранству, призната у скла-
ду са Законом о високом образовању, објављени 
стручни, односно научни радови у одговарајућој 
области и способност за наставни рад. Обавез-
ни и изборни услови су прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, Минималним 
условима за избор у звања наставника на уни-
верзитету, Статутом Факултета за дипломатију 
и безбедност и Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника.

Сарадник у звање асистента у 
Друштвено-хуманистичком пољу 

за ужу научну област Безбедоносне 
науке

на одређено време

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Бизнис и менаџмент

на одређено време

УСЛОВИ: потребно је да су кандидати за асис-
тенте студенти докторских студија из уже нау-
чне области предвиђене конкурсом, сваки од 
претходних степена студија завршили са про-
сечном оценом најмање осам и да показују 
смисао за научни рад, а у складу са условима 
предвиђеним чланом 84 Закона о високом обра-
зовању.

ОСТАЛО: пријаве са биографијом и докази-
ма о испуњености услова из конкурса (овере-
не копије диплома, списак научних и стручних 
радова – научне радове потребно доставити 
електронски или на ЦД -у, извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фотоко-

пија, уверење о држављанству – оригинал или 
оверена фотокопија) доставити на наведену 
адресу Факултета. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Контакт 
телефон: 011/2620-186. Напомена: кандидати 
ће накнадно у току поступка бити у обавези да 
доставе потврду о неосуђиваности и потврду да 
се не води кривични поступак – оригинали не 
старији од 6 месеци.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија

на одређено време од 5 година 
(предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Развојна 

психологија)

Ванредни професор за ужу научну 
област Археологија

на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

на одређено време од 5 година 
(предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Логика)

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа педагогија са 

методологијом и историја педагогије
на одређено време од 5 година 
(предност имају кандидати чије 
је тежиште истраживања Општа 

педагогија)

Ванредни професор за ужу научну 
област Предшколска педагогија

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа историја средњег века 

са помоћним историјским наукама
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Историја Југославије

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област  
Општа психологија

на одређено време од 5 година 
(предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Квалитативна 
психологија)

Доцент за ужу научну област  
Општа психологија

на одређено време од 5 година 
(предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Методологија 
психолошких истраживања)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Археологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипло-
мирани археолог који је назив дипломирани 
стекао у складу са правилима студија која су 
важила до 10.09.2005. године; или лице које је 
уписало докторске студије археологије и на пре-
дходно завршеним основним и мастер студијама 
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остварило просечну оцену најмање осам и које 
показује смисао за наставни и научни рад; или 
лице које је уписало докторске студије археоло-
гије, без претходно завршених мастер студија, 
одн. које је стекло стручни назив – дипломира-
ни у одговарајућој научној области и основне 
студије завршило са просечном оценом најмање 
осам; VII/2 степен стручног образовања коме је 
прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од 3 године 
(предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Старогрчка и 
средњогрчка филологија)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломи-
рани класични филолог који је назив дипломи-
рани стекао у складу са правилима студија која 
су важила до 10.09.2005. године; или лице које 
је уписало докторске студије класичних наука и 
на предходно завршеним основним и мастер сту-
дијама остварило просечну оцену најмање осам 
и које показује смисао за наставни и научни 
рад; или лице које је уписало докторске студије 
класичних наука, без претходно завршених мас-
тер студија, одн. које је стекло стручни назив – 
дипломирани у одговарајућој научној области и 
основне студије завршило са просечном оценом 
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања 
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) 
и Статута Универзитета у Београду Филозофског 
факултета (бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018. годи-
не). Пријава на конкурс обавезно садржи подат-
ке о радном месту на које кандидат/киња кон-
курише (научна област, тежиште истраживања), 
датуму објаве конкурса и податке о кандидату/
кињи (име и презиме, адреса пребивалишта 
односно боравишта уколико се адреса разли-
кује од оне из личне карте навести адресу на 
којој кандидат физички живи, контакт телефон, 
адреса електронске поште) као и листу прилога 
који се уз пријаву достављају. Прилози који се 
достављају уз пријаву на конкурс: биографија 
са неопходним подацима за писање извештаја; 
списак објављених радова (библиографија); при-
мерак објављених радова (научних монографија, 
зборника радова, уџбеника, итд...); оверене 
копије диплома или уверења (уколико диплома 
још није издата), а за дипломе на страном језику 
– оверен превод дипломе; очитана лична карта; 
изјава о изворности (прилаже се само за радно 
место редовног, ванредног професора и доцента 
и налази се на сајту Факултета у делу: о запос-
ленима-одлуке, упутства, обрасци-избор у звање 
– изјава о изворности); кандидати који аплици-
рају за радно место, а још увек раде на некој 
установи образовног карактера или су радили, 
прилажу потврду да им није изречена мера јавне 
осуде за повреду Кодекса професионалне ети-
ке на тој установи (односи се на запослене ван 
Филозофског факултета); кандидати који апли-
цирају на радна места асистент и сарадник у 
настави прилажу извод из Казнене евиденције 
о чињеницама да нису правноснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви. Пријаве кандидата са прилозима доставити 
Архиви факултета на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Лице 
задужено за пружање информација о конкурсу: 
стручно техничка сарадница за радне односе 
Катарина Тодоровић, телефон: 011/3206-104.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

Ванредни професор за ужу научну 
област Германистика, предмет 

Историја немачког језика
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Наука о књижевности, 
предмет Теорија књижевности

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Синологија, предмет Кинески 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа лингвистика, 

предмети Општа лингвистика – 
Фонетика и фонологија и Анализа 

дискурса
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа лингвистика, 

предмети Морфологија и Развојна 
лингвистика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Бохемистика, предмет Чешки језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Арабистика, предмет Арапски језик и 

књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет Руска 

књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Романистика, предмет Француска 

књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српски 
језик, предмет Методика наставе 

српског језика и књижевности
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српски 
језик, предмет Лексикологија 

српског језика
на одређено време од 5 година

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

Виши лектор за ужу научну 
област Недерландистика, предмет 

Савремени низоземски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући 
факултет, општи успех на основним студијама 
најмање 8, објављени стручни, односно научни 
радови, радно искуство у настави. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању и 
Статутом Филолошког факултета Универзитета 
у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Англистика, предмет Савремени 

енглески језик
на одређено време од 3 године

5 извршилаца

Лектор за ужу научну област 
Недерландистика, предмет 

Савремени низоземски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или 
мастер академске студије другог степена (300 
ЕСПБ), филолошки или њему одговарајући 
факултет, општи успех на основним студија-
ма најмање 8, смисао за наставни рад. Остали 
услови утврђени су Законом о високом образо-
вању и Статутом Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду.

ОСТАЛО: кандидати подносе својеручно потпи-
сану пријаву са биографијом, оверену фотоко-
пију диплома одговарајуће дисциплине стече-
не у земљи или решење о признавању стране 
високошколске исправе о одговарајућој струч-
ној спреми, списак радова и радове, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству на наведену адресу 
Факултета, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд 
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Домар – мајстор одржавања 
(електричар)

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: срп-
ски. Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове прописане 
чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и посебне 
услове прописане Правилником о организацији 
и систематизацији радних места. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству, доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
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кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
оверене фотокопије возачке дозволе Б катего-
рије. Доказ да лице није осуђивано не може 
бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају 
бити оверене. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекар-
ско уверење и санитарну књижицу. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 

одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Архитектонске конструкције
на Департману за архитектонске 
технологије, на одређено време  

од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), чланом 
74 Законa о високом образовању („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 
6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тума-
чење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом Уни-
верзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18, 
207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 
233/22), Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 
197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета 
у Београду („Гласник УБ”, бр. 237/22), Стату-
том Универзитета у Београду – Архитектонског 
факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 129/22 – пре-
чишћен текст), Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника на Факултету („Сл. билтен АФ”, бр. 
120/19) и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду – Архитектонском факултету („Сл. бил-
тен АФ”, бр. 115/17).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова), 
оверене копије диплома, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци), подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду – Архи-
тектонски факултет, Булевар краља Александра 
73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок 
за пријављивање је 15 дана, од дана објављи-
вања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистент са 
докторатом за ужу научну област 

Урбанизам
на Департману за урбанизам, на 
одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени 
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/18 и 95/18 – аутентично тумачење) и чла-
ном 85 Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 
67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 – др. закон), Статутом 
Универзитета у Београду („Гласник Универзи-
тета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 
214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Ста-
тутом Универзитета у Београду – Архитектон-
ског факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 129/22 – 
пречишћен текст) и Правилником о условима, 
начину и поступку за избор и заснивање радног 
односа сарадника Факултета („Сл. билтен АФ”, 
бр. 120/18).

ОСТАЛО. Пријаве кандидата са прилозима: 
биографија, библиографија (списак радова), 
оверена копија дипломе и додатка дипломе и 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена копија, не старије од 
шест месеци), подносе се на адресу: Универзи-
тет у Београду – Архитектонски факултет, Буле-
вар краља Александра 73/II, канц. 204, са наз-
наком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 15 
дана, од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72

Секретар установе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду 
(„Сл.Гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописа-
не члановима 132, 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 у даљем тексту: Закон) и 
то да: 1) има одговарајуће високо образовање 
из области правних наука стечено: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родосквр-
нуће, 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; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 

пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. 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. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави: кратку био-
графију (ЦВ) и податке о свом професионал-
ном развоју (портфолио), оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме у складу са чланом 132 
став 2 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021 у даљем тексту: Закон); кандидат који 
је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним студијама 
првог степена; уверење да није осуђиван – ори-
гинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци) које кандидат прибавља у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом. Уколико диплома није издата на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а 
за лица која нису стекла образовање на српском 
језику – доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (Лекарско уверење) 
прилаже изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати који испуњавају услове 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне, 
уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који 
се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријавни 
формулар са конкурсом, траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: ОШ „Веселин Маслеша” 11000 Бео-
град, Кумодрашка 72, са назнаком „За конкурс 
– секретар установе”. Контакт особа: секретар 
школе, тел. 011/2471-702.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну 
област Фармацеутска – медицинска 

хемија и структурна анализа

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање 3 године педагошког 
искуства на високошколској установи, има науч-
ни назив доктора наука, научне, односно стру-
чне радове објављене у научним часописима 
или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад; више научних радова од значаја 
за развој науке у ужој научној области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часо-
писима са рецензијама, односно оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију, патент, 
оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен 
уџбеник или монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира и 
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више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; већи број науч-
них радова који утичу на развој научне мисли 
у ужој области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
односно већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлад-
ка на факултету, учешће у завршним радовима 
на специјалистичким и мастер академским сту-
дијама; завршен фармацеутски факултет. Усло-
ви за избор у звање су прописани: Законом о 
високом образовању, Правилником о начину и 
поступку стицања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилни-
ком о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника на Фармацеутском 
факултету у Београду, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Биологија са хуманом генетиком

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене сту-
дија завршило са просечном оценом најмање 
8, односно које има најмање 3 године педагош-
ког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука из научне области 
за коју се бира и има научне, односно струч-
не радове објављене у научним часописима 
или зборницима са рецензијама и способност 
за наставни рад; завршен биолошки факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да при-
ложе: диплому о завршеним претходним степе-
нима студија са просечном оценом и стеченом 
научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области (оверене фотокопије), биогра-
фију, списак радова, радове, извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија) и уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (фотоко-
пија). Услови за избор у звање су прописани: 
Законом о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника на 
Фармацеутском факултету у Београду, Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Фармацеут-
ског факултета у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Броматологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је студент докторских ака-
демских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање 8, односно магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације и показује 
смисао за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс тре-
ба да приложе: диплому о завршеним претход-
ним степенима студија (оверене фотокопије), 
биографију, уверење о похађању докторских 
академских студија, доказ да је прихваћена тема 
докторске дисертације (уколико је магистар нау-
ка), извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија) и уверење о држављанству не старије од 
6 месеци (фотокопија), потврду МУП-а да кан-
дидат није кажњаван и уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, нити да је покренута истрага. 
Услови за избор у звање су прописани Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Напомена: пријаве кандидата са при-
лозима се подносе у писаној форми архиви 
Факултета, Војводе Степе 450 у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд 
Чика Љубина 18-20

Редовни професор за ужу научну 
област Историја српског народа у 

новом веку

Редовни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

(предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Савремена 

филозофија 19., 20. и 21. века – 
аналитичка филозофија) 

Редовни професор за ужу научну 
област Општа филозофија

(предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Савремена 

филозофија 19., 20. и 21. века – 
континентална филозофија) 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира, способност за наставни рад. Поред 
општих услова кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 
– др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон) и Статута Уни-
верзитета у Београду Филозофског факултета 
(бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018. године). Прија-
ва на конкурс обавезно садржи податке о рад-
ном месту на које кандидат конкурише (научна 
област, тежиште истраживања), датуму објаве 
конкурса и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта – уко-
лико се адреса разликује од оне из личне карте 
навести адресу на којој кандидат физички живи, 
контакт телефон, адреса електронске поште) 
као и листу прилога који се уз пријаву дос-
тављају. Прилози који се достављају уз пријаву 
на конкурс: биографија са неопходним пода-
цима за писање извештаја; списак објављених 
радова (библиографија); примерак објављених 
радова (научних монографија, зборника радова, 
уџбеника, итд...); оверене копије диплома или 
уверења (уколико диплома још није издата), а 
за дипломе на страном језику – оверен превод 
дипломе; очитана лична карта; изјава о извор-
ности (прилаже се само за радно место редо-
вног, ванредног професора и доцента и налази 
се на сајту Факултета у делу: о запосленима – 
одлуке, упутства, обрасци-избор у звање- изја-
ва о изворности). Кандидати који аплицирају за 
радно место, а још увек раде на некој установи 
образовног карактера или су радили, прилажу 
потврду да им није изречена мера јавне осуде 
за повреду Кодекса професионалне етике на тој 
установи (односи се на запослене ван Филозоф-
ског факултета). Кандидати који аплицирају на 
радна места асистент и сарадник у настави при-
лажу извод из казнене евиденције о чињеница-
ма да нису правноснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Пријаве са при-
лозима доставити Архиви факултета, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Лице 
задужено за пружање информација о конкурсу: 
стручно-техничка сарадница за радне односе 
Катарина Тодоровић, телефон: 011/3206-104.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1

тел. 011/8123-462

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на студијама у 
трајању од три године, по пропису који уређује 
восоко обазовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане чл. 139 ст. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о 
основама система обазовања у васпитања: 1. да 
имају одговарајуће образовање, 2. да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3. да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно васпитни рад (српски 
језик). Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о испуњености услова да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads) а потребну документацију заједно са 
пријавним формуларом достављају установи 
лично или путем поште, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Предш-
колска установа „Ракила Котаров – Вука”, 11550 
Лазаревац, Даре Ранђић 1. Уколико пријаву 
достављају лично потребно је да буде у затво-
реној коверти са подацима кандидата и наз-
наком за конкурс. Уз пријавни формулар кан-
дидат доставља: оверену фотокопију дипломе 
о одговрајућој стручној спреми или уверење о 
стеченој стручној спреми, не старије од шест 
месеци; извод из матичне књиге рођених – ове-
рена фотокопија; уверење о држављанству, 
оригинал или оверена фотокопија – не старије 
од шест месеци; 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 родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних 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 (уверење издаје 
МУП). Ако се доставља фотокопија уверења 
мора бити оверена. Рок за подношење прија-
ве је 15 дана од дана објавиљивања конкурса. 
Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање.
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну 
област Екстрактивна металургија и 

металуршко инжењерство

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области металуршког инжењерства, са 
завршеним техничким факултетом – студијским 
програмом металуршко инжењерство. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о 
високом образовању („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и 
члана 106, 113 и 114 Статута Техничког факул-
тета у Бору као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

Ванредни професор за ужу научну 
област Индустријски менаџмент

на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VIII степен стручне спреме, докторат наука из 
научне области инжењерског менаџмента, са 
завршеним техничким факултетом – студијс-
ким програмом инжењерски менаџмент. Остали 
услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о 
високом образовању („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и 
члана 106, 113 и 114 Статута Техничког факул-
тета у Бору као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова кон-
курса (биографија, списак радова, копиране 
стране научних и стручних радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа непостојања сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(Сектор аналитике Полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на 
адресу: Технички факултет у Бору, 19210 Бор, 
Војске Југославије 12. Рок за пријаву на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„БАМБИ”

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Васпитач

УСЛОВИ: у радни однос, може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. да 
има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 

по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или на 
студијама првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање са звањем 
васпитач; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја – део Ново 
на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уве-
рење о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци – издаје МУП); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак; лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију”.

Стручни сарадник – логопед

УСЛОВИ: сходно члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), кан-
дидат треба да испуњава следеће услове за 
пријем у радни однос: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања: на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дипломирани дефектолог – лого-
пед; да има одговарајуће образовање на мас-
тер студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године (мастер дефектолог – логопед); да има 
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 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја – део Ново 
на сајту, http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уве-
рење о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци – издаје МУП); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак; лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати 
препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурсну комисију”.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ 
– ОЗРЕН”

35250 Параћин 
Глождачки венац 23а

тел. 035/563-930

Наставник физике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање, у складу са чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 
1) и 2) Закона о основама система образовања 
и васпитања – одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, и 
одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 
1 тач. 8. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022) – лица 
која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области 
физике; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву 
на конкурс, достави следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; биографију са радном биографијом; 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење из казнене еви-
денције МУП-а надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за наведена кривична дела (не 
старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); доказ да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (овај доказ доставља канди-
дат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику); лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима) доставља 
кандидат, који буде примљен у радни однос, 
пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом, достављају се 
лично или поштом у затвореним ковертама, на 
адресу школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен”, 
Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, са наз-
наком „За конкурс – за радно место наставник 
физике”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
35000 Ћуприја, Рада Кончара 3

тел. 035/8470-030

Оглас објављен 22.06.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 992), поништава се за рад-
но место наставник предметне наставе предме-
та српски језик и књижевност, са 50% радног 
времена, на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана. У осталом делу 
огласа остаје непромењен.

КИКИНДА

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 

„БОЉАИ”
Сента, Поштанска 18

1) Васпитач
у дому ученика, на мађарском  

наставном језику

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и 
чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. 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, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 
1/2021), Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019, 14/2020 и 2/2021) и Закона о ученич-
ком и струдентском стандарду („Сл. гласник 
РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 
10/2019); 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке ака-

демске студије или специјалистичке струковне 
студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (б) 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) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; 3) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања 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; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 7) да има 
дозволу за рад (лиценца).

2) Финансијско-административни 
сарадник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског 
смера или гимназија.

3) Економ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског 
смера или гимназија. 

Општи услови за радна места 2 и 3: кандидат 
мора да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; и да 
зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

4) Домар
у дому ученика

УСЛОВИ: средња стручна спрема – квалифико-
вани радник машинске, водоинсталатерске, 
дрвне, грађевинске или електротехничке струке.

5) Кувар
у дому ученика

УСЛОВИ: средња стручна спрема – кувар, III 
или IV степен стручне спреме, кувар, посласти-
чар или кулинарски техничар.

6) Помоћни кувар

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

7) Радник за одржавање хигијене – 
спремачица

у дому ученика

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Општи услови за радна места 4, 5, 6 и 7: кан-
дидат мора да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
и да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се (за сва 
радна места) пријава која садржи: кратку био-
графију; попуњен формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); оверена 
копија дипломе; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад и доказ о 
знању српског језика; уверење о неосуђива-
ности (да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела 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 дискри-
минаторно понашање), које издаје надлежна 
полицијска управа Министарства унутрашњих 
послова – оригинал или оверена копија, не ста-
рије од шест месеци; доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити лично или послати на 
адресу школе: Гимназија са домом ученика за 
талентоване ученике „Бољаи”, Сента, Поштан-
ска бр. 18. Пријаве се подносе у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс на радно 
место ______ (уписати радно место на који се 
конкурише)”. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пси-
холошку процену способности за рад са децом 
у ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”

34000 Крагујевац 
Краља Милутина бб.

тел. 034/300-961

Оглас објављен 15.06.2022. године, у публи-
кацији „Послови” (број 991), поништава се у 
целости.
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КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб.
тел. 036/5150-024

Сарадник у звању асистент, научна 
област Менаџмент и бизнис, за 

ужу научну област Гастрономски 
менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из научне 
области Менаџмента и бизниса, који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање (8) осам и који показује 
смисао за наставни рад. Кандидат треба да 
испуњава опште и посебне услове предвиђене 
чланом 84 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 
– аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст, бр. II-01-483 од 6.06.2022. 
године), Статутом Факултета за хотелијерство 
и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, 
бр 1540 од 14.08.2020. године), Правилником о 
начину и поступку избора у звање и заснивање 
радног односа сарадника на Факултету за хоте-
лијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 2932 
од 20.12.2018. године), у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављеног кандидата, 
као и опште услове за заснивање радног одно-
са утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење). Кандидати који се пријављују 
на конкурс морају испуњавати општи предуслов 
у погледу неосуђиваности, утврђен чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању и чланом 
135 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
што доказују потврдом надлежног органа да 
нису осуђивани за кривична дела предвиђена 
наведеним прописима. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; оверене 
копије диплома, односно уверења о стеченом 
високом образовању уверење / потврда / дипло-
ма којом се доказује просечна оцена претходних 
степена студија; списак објављених стручних 
и научних радова; потврду, односно уверење 
о уписаним докторским студијама; потписан 
формулар за пријављивање кандидата, као и 
снимљени фајл формулара на ЦД рому (линк: 
http: //www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/nastavno-
osoblje/konkursi-za-izbor/formulari); фотокопију 
публикованих радова наведених у конкурсном 
формулару; доказе о испуњавању општих пре-
дуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и чланом 135 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у 
оригиналу или овереној копији. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу: Универзитет у Кра-
гујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи, Војвођанска бб., 36210 Врњачка 
Бања, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ”

16211 Губеревац
тел. 060/6227-705

Наставник предметне наставе – 
наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у матичној школи 

у Губеревцу

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени Гласник РС” број 
88/17, 27/2018 – др закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/21) и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
односно високо образовање стечено на: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, 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, под условом да су завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи за за 
наставника биологије („Сл. 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); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар кан-
дидат је дужан да достави следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеном високом образовању 
(уколико је кандидат стекао образовање по 
прописима који важе после 10. септембра 2005. 
године доставља оверену фотокопију дипломе 
основних студија и оверену фотокопију дипло-
ме мастер студија); извод из казнене евиденције 
полицијске управе, као доказ о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођењех (оригинал са холограмом или оверена 
фотокопија); потврду одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит 

из српског језика (достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском јези-
ку); радну биографију – ЦВ. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарствапросвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом доставља 
школи лично или поштом на адресу: Основ-
на школа„ Бора Станковић” Губеревац, 16211 
Губеревац, са назнаком „За конкурс” у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступка, о чему 
ће бити обавештени на бројеве телефона или 
мејл адресе које су навели у својим пријавама. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима и обавља разговор са кан-
дидатима са листе. Разговор са кандидатима ће 
се обавити у просторијама школе, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве телефона или мејл адресе које су 
навели у својим пријавама. Конкурсна комисија 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе од 10-13 часова, на телефон: 
060/6227-705.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

1) Наставник за избор у звање 
ванредни професор, на одређено 
време од пет година, или редовни 
професор на неодређено време, 

за ужу научну област Производни 
системи и технологије

2) Наставник за избор у звање 
доцент за ужу научну област 

Термотехника, термоенергетика и 
процесна техника

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкур-
са. Општи услови конкурса за радно место 
под бројем 1 и 2 прописани су чланом 24 став 
1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању. Посебни услови конкурса 
за радно место под редним бројем 1: прописани 
су чланом 74 став 8 и став 10 Закона о високом 
образовању, чланом 165 став 8 и став 10. Стату-
та Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета 
у Нишу”, 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Бли-
жих критеријума за избор у звања наставника 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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(„Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). Посеб-
ни услови конкурса за радно место под редним 
бројем 2: прописани су чланом 74 став 6 Закона 
о високом образовању, чланом 165 став 6 Ста-
тута Универзитета у Нишу („Гласник Универзи-
тета у Нишу”, 8/2017) и члановима 25 и 26 Бли-
жих критеријума за избор у звања наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, 3/2017). Декан 
факултета ће свим учесницима овог конкурса 
обезбедити могућност одржавања приступног 
предавања, када је оно Ближим критеријумима 
за избор у звања наставника предвиђено као 
обавезни услов за избор у звање наставника по 
објављеном конкурсу, на начин прописан чла-
ном 7. Правилника о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 
2/2018). Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати конкурса за радно место под бројем 
1 и 2 су у обавези да факултету доставе доку-
ментацију којом доказују да испуњавају услове 
из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о 
одговарајућој школској спреми (оверен препис 
дипломе доктора наука и оверен препис дипло-
ма о завршеним претходним нивоима студија); 
доказ о педагошком искуставу на високошкол-
ској установи у трајању од најмање три године 
(потврда или уговор о раду); биографију са биб-
лиографијом и пратећим материјалом; попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуњавању 
услова за избор у звање наставника који се 
може преузети на wеб порталу Универзитета 
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне 
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. Неблаговремено приспеле пријаве и 
пријаве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматра-
не, о чему Факултет доноси посебан закључак.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац, Ратка Јовића 10

Професор информатике и 
рачунарства

са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање 
за предмет инфоматика и рачунарство, члан 3 
став 1 тачка 14 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22): про-
фесор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године у области информатике, матема-
тике, физике, електротехнике, машинства или 
техничког образовања); професор, односно 
дипломирани професор (са завршеним основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, 
двопредметне студије, где је један предмет оба-
везно информатика; дипломирани математичар, 
дипломирани физичар, дипломирани инфор-

матичар (сви смерови и одсеци, са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); дипломирани инжењер (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике, информационих 
технологија, организационих наука, електро-
технике и рачунарске технике); дипломирани 
економиста (са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике); мастер професор у области инфор-
матике, математике, физике, електротехнике, 
машинства; мастер професор (двопредметне 
студије) где је један предмет обавезно инфор-
матика; мастер математичар, мастер физичар, 
мастер информатичар (свих смерова и одсе-
ка); мастер инжењер у области информатике, 
информационих технологија, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке; мастер економиста у области информатике; 
мастер дизајнер медија у образовању; мастер 
библиотекар-информатичар; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из области информатике, 
информационих технологија, математике, физи-
ке, организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике); мастер инжењер машин-
ства. Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају да имају у оквиру завршених основ-
них академских студија положено најмање пет 
испита из информатичких предмета, од тога 
најмање један из области Програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области – 
Математика или Теоријско рачунарство. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Информатика и рачунарство може да 
изводи и лице које је на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима које су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од нај-
мање четири семестра. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос са 
лицем које испуњава услове из ст. 1-3 ове тач-
ке, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада за предмет Информатика и рачунарство 
може да изводи и: мастер учитељ, који је током 
студија остварио 90 ЕСПБ бодова из области 
информатике и рачунарства; лице које је стекло 
стручни назив струковни специјалиста, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
7. октобра 2017. године, ако у оквиру завршених 
студија има положено најмање пет информатич-
ких предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области – Математика или 
Теоријско рачунарство). Испуњеност услова из 
ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана 
и програма студија, односно студијског програ-
ма. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног одно-
са и посебне услове предвиђене чланом 139 и 
чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон, 10/2019, 27/18 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021), као и из члана 142 
став 1 истог закона: обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је 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 
(доказ-уверење надлежне установе). Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 

у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми 
стеченој: 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, односне гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу: „Ново на сајту”, 
на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу) и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва; доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис / фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис / фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 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 или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверења, не старија од 
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се разма-
трати. Пријаве на конкурс слати на горенаве-
дену адресу. Контакт телефони: 018/846-454 и 
018/887-055.

Посао се не чека, посао се тражи
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НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
Тутин, Његошева 13

тел./факс: 020/811-180

Наставник српског језика као 
нематерњег

са 60% радног времена, за рад у 
истуреним одељењима школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, канди-
дат треба да испуњава и услове у складу са чл. 
140, 142 и 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и то: да 
има одговарајуће образовање; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србиј зна Босански језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности, доказ о 
познавању босанског језика. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају школи. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Основна шко-
ла „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року 
од 8 дана од објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу предати и лично у секретарија-
ту школе, од 8 до 14 часова, сваког радног дана. 
Контакт телефон 020/811-180.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Менаџмент и бизнис
на одређено време на период  

од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Немачка књижевност 

и култура
на одређено време на период  

од 5 година

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о високом образо-
вању, статуом и Правилником о избору у звање 

на Универзитету у Новом Пазару. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: биографију, овере-
не фотокопије диплома о завршеним основним, 
мастер / магистарским и докторским студијама, 
оверену фотокопију претходног избора у звање, 
списак објављених радова и радове, уџбенич-
ку литературу и сл. Пријаве се подносе Правној 
служби Универзитета на горе наведену адресу 
у року од 10 дана од дана објављивања кон-
курса. Образац захтева за пријаву на конкурс за 
избор у звање и засновање радног односа може 
се преузети на официјалном сајту Униврзитета 
у Новом Пазару – www.uninp.edu.rs. Непотписа-
не, неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Додатне информације на горе 
наведени број телефона.

НОВИ СА Д

„УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ

21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Доцент на Катедри за менаџмент 
у ужој научној области Економско 

финансијски менаџмент и на 
Катедри за медије и комуникологију 

у ужој научној области Теорија 
медија и комуникације

на одређено време до пет година

Ванредни професор на Катедри 
за менаџмент у ужој научној 

области Економско финансијски 
менаџмент и на Катедри за 

медије и комуникологију у ужој 
научној области Теорија медија и 

комуникације
на одређено време до пет година

Редовни професор на Катедри 
за менаџмент у ужој научној 

области Економско финансијски 
менаџмент и на Катедри за 

медије и комуникологију у ужој 
научној области Теорија медија и 

комуникације
УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање 
радног односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 
82, 83, 84 и 85 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Пријаве кан-
дидата са прилозима (биографија са неопход-
ним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и остала докумен-
тација) достављају се на адресу: Факултет за 
менаџмент, Сремски Карловци, Његошева 1/а. 
Контакт телефон: 021/21-55-183. Рок за под-
ношење молби је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Енергетска 

електроника, машине, погони и 
обновљиви извори електричне 

енергије
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 
просечном оценом најмање 8, односно да има 
најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани 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 мини-
малним 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

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
Индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о мини-
малним условима за избор наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навести 
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 
о признавању стране високошколске исправе. 
4. Фотокопирану или очитану личну карту; 5. 
потврду о оцени резултата педагошког рада – 
мишљење студената, уколико кандидат поседу-
је педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да 
кандидат није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. фотокопије објављених 
научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на 
међународним или домаћим научним скупови-
ма, односно признатих уметничких остварења, 
оригиналних стручних остварења (пројеката, 
студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практикума 
или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, 
односно стручну област за коју се бира; 8. дока-
зе о руковођењу или учешћу у научним, однос-
но уметничким пројектима, оствареним резул-
татима у развоју научно-наставног подмлатка 
на факултету, учешћу у завршним радовима на 
специјалистичким, мастер и докоторским ака-
демским студијама; 9. попуњен електронски 
образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-УНС_Образац_избо-
ри_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у 
Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти тре-
ба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и 
то у року предвиђеном за пријаву кандидата. 
10. 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-
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но је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. Ако је научни рад 
који представља услов за избор у звање настав-
ника у штампи, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о 
називу чланка, ауторима 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 благовремене пријаве. Одлу-
ка о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за 
пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Оглас објављен 01.06.2022. године, у публика-
цији „Послови” (број 989, страна 99), поништава 
се за радно место наставник у звању доцента 
или ванредног професора ужу научну област 
Историја уметности и дизајна, на одређено вре-
ме од 5 година.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ

21410 Футог, Царице Милице 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 
и чланом 140 ставом 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно: 1. 
да има одговарајуће образовање за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, и то: 1) на студијама другог 
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. 2. Да поседује дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника 3. да је сав-
ладло обуку и има положен испит за директо-
ра установе; 4. да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања 
5. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 6. 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 заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да има држављанство Републике Србије 8. да 
зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад

ОСТАЛО: уз молбу са биографијом која садржи 
кратак преглед кретања у служби и програм 
рада директора школе кандидати подносе сле-
дећу документацију: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању, у складу са Законом. 
Кандидати који су стекли образовање по пропи-
сима о високом образовању почев од 10.09.2005. 
године достављају диплому и мастер и основних 
студија; уверење о положеном стручном испиту 
за наставника или стручног сарадника, однос-
но испиту за лиценцу; потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима 
(може из персоналног досијеа уколико је канди-
дат у моменту подношења пријаве запослен у 
установи образовања, у том случају кандидат ће 
пре закључења уговора бити у обавези да доста-
ви ново лекарско уверење. Кандидати који нису 
у моменту подношења пријаве на конкурс у рад-
ном односу у установи образовања достављају 
лекарско уверење уз пријаву); уверење из каз-
нене евиденције Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
и дискриминаторско понашање из чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (уколико је код кан-
дидата дошло до промене презимена након 
издавања дипломе); доказ о савладаној обуци и 
положеном испиту – лиценци за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује), кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност, због чега се пријава таквог кандида-
та, без овог доказа неће сматрати непотпуном; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
раду кандидата – извештај просветног саветник 
(кандидат наведени доказ подноси само уколико 
исти поседује); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (подноси кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора). Докази се 
предају у оригиналу или овереним копијама. 
Знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доказује се дипломом о сте-
ченом одговарајућем образовању за обављање 
образовно-васпитног рада на језику на коме се 
он остварује или уверењем да је лице положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријава са дока-
зима о испуњавању услова подноси се поштом 
на адресу Пољопривредне школе са домом уче-
ника Футог, Царице Милице 2, 21410 Футог или 
се предаје лично у секретаријату Школе сваког 
радног дана од 9.00 до 14.00 часова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити 
путем телефона 021/895-096.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА СМАРТ
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати следеће 
законом прописане услове за заснивање радног 
односа: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 – други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и стручну спрему 
предвиђену Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр 4/2022); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрљење, за кри-
вично дело примања мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна језик на коме остварује образовно-вас-
питни рад. 6) поседује ЕЦДЛ сертификат. 
Потребно додатно искуство: ECDL сертификат; 
познавање рада на „Smart board” табли; позна-
вање енглеског језика.

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар (преузима се са званичне 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (скениран), диплому (скени-
ран оригинал), уверење о држављанству (ске-
ниран оригинал), ECDL сертификат (скениран 
оригинал), уверење да није осуђиван од стране 
МУП-а (скениран оригинал), биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, 
по завршетку рока за пријаву по конкурсу. Рок 
за подношење пријава са доказима о испуње-
ности услова је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се на мејл адресу: gimnazija@smart.edu.rs. 
са назнаком „Конкурс за директора школе. Бли-
же информације могу се добити од секретара 
Школе, путем мејла gimnazija@smart.edu.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика
Одсек за англистику

Асистент за ужу научну област 
Романистика (Италијански језик) 

Одсек за италијанске и ибероамеричке 
студије

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Психологија (за 

предмете из области Општа 
психологија, Психологије личности, 

Методологије психолошких 
истраживања) 

Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Романистика (предмети из 
област Француске књижевности) 

Одсек за романистику
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Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Русистика

Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистика

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Филозофске науке

Одсек за филозофију

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социјални рад и социјална 

политика
Социјални рад

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Социјални рад и социјална 

политика
Социјални рад

УСЛОВИ: 1. Наставник (сва звања) – универзи-
тетски професор: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним одговарајућим основним, мас-
тер (магистарских) и докторским студијама / 
диплома о стеченом научном називу доктора 
наука; за конкурсе за наставнике за ужу науч-
ну област Социјлани рад и социјална политика 
услов је завршене докторске студије/диплома о 
стеченом научном називу доктор наука из област 
Полотичких наука; – биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб 
сајта Факултета http: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/
category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандида-
ту пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета) у папирном облику и 
на ЦД-у; податке о досадашњем раду; – списак 
стручних и научних радова као и саме радове 
(у папирном или електронском облику на цд-у); 
– друге прилоге којим се доказује испуњеност 
услова за избор у звање наставника, а који су 
предвиђени Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника Уни-
верзитета у Новом Саду https: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/
aktiuns/category/35-pravilnici 2. Асистент: оверену 
фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим 
основним и мастер студијама или магистарским 
студијама – потврду да су уписани на докторске 
студије или потврду да је тема докторске дисер-
тације одобрена (за кандидате који завршавају 
докторат по раније важећим прописима) – био-
графију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб сајт Факултета (http: //
www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-
pisanje-referata извештај за избор у звање сарад-
ника Кандидат попуњава податке од II до VII) 
у папирном облику и на ЦД-у; податке о доса-
дашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове. 3. Асистент са доктора-
том: оверену фотокопију дипломе о завршеним 
одговорајућим основним, мастер студијама или 
магистарским студијама и докторским студијама; 
биографију састављену на основу упитника који 
се може преузети са веб сајт Факултета хттп: //
www.ff.uns.ac.rs/sr/zaposleni/formulari/obrasci-za-
pisanje-referata у папирном облику и на ЦД-у, 
(Извештај о пријављеним кандидатима за избор 
у звање сарадника. Кандидат попуњава податке 
од II до VII); податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и саме радове.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор у звање сарад-
ника одређени су члановима 129-132 Статута 
Филозофског факултета. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу 
Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова доставити на адре-
су: Филозофски факултет Нови Сад, Др Зорана 
Ђинђића бр. 2.

ПОЖАРEВАЦ

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Наставник предметне наставе 
за подручје пољопривреде за 

образовни профил цвећар – вртлар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, и то: високо 
образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017 
и 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/2021), 
као и одговарајућа врста образовања прописа-
на чланом 3 став 1 тачка 12) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада пољопривреда, про-
изводња и прерада хране („Службени гласник 
РС – Просветни преглед”, бр. 5/2015, 10/2016, 
2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020 и 1/2021), пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, и то: 
средње образовање у трајању од четири години, 
економске струке; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; познавање 
српског језика.

ОСТАЛО: кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова као доказ 
даније 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, 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 оверену фотокопију). Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Лекар-
ско уврење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве послати на адресу: 
Пољопривредна школа са домом ученика „Соња 
Маринковић”. Пожаревац, Илије Бирчанина број 
70, са назнаком „За конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у школи или пре-
ко телефона 012/223-388 или 012/541-156. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Васпитач на реализацији припремно 
предшколског програма

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима законом и ако: 1. 
има високо образовање, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године, или одговарајуће 
више образовање; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност зарад са децом; 3. 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних делапро-
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 образов-
но-васпитни рад.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима законом и ако: 1. 
има више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије, на којима је оспособље-
но за рад са децом јасленог узраста; средње 
образовање у трајању од четири године; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3. није осуђивано правоснажном 
пресудом закривично дело за које је изречена 
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безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
радоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична деела 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. има држављанство 
Републике Србије, 5. зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: потпуну личну и радну биогра-
фију, са адресом и контакт телефоном; дипло-
му о стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству РС 
– не старије од 6 месеци; уверење да канди-
дат није осуђиван (уверење МУП-а) не старије 
од 6 месеци; пријавни формулар (Образац 
пријавног формулара кандидати прузимају са 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја). Кандидати подносе докумен-
та у оригиналу или оверене копије. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарств просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним форму-
ларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ којим 
потврђује да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По 
завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште (са повратницом), на адре-
су: Предшколска установа „Љубица Вребалов” 
Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код директора и секретара Установе 
и преко телефона 012/210-308.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ГАЛЕБ”

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Спремачица
на одређено време најдуже до 

31.08.2023.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 – аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
Потребно је да кандидат поседује основно обра-
зовање. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, у 
складу са чланом 154. став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021).

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) 
попуњен пријавни формулар -одштампан са зва-
ничне интернет странице Министарства, просве-
те, науке и технолошког развоја; 2) кратку био-
графију или ЦВ са назначеним бројем телефона 
и адресом становања; 3) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; 4) уверење 
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, 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 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 (издато од надлежног МУП-а не старије 
од 6 месеци); 5) уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); 6) извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена копија); 7) доказ о познавању српског 
језика подноси кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити у затвореној 
коверти лично или поштом на адресу: Предш-
колска установа „Галеб”, 12 300 Петровац на 
Млави, Извидничка 17, са назнаком „За конкурс”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА 
„МАСЛАЧАК”

36310 Сјеница, Нова бб.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студије у трајању од три године или одгова-
рајуће више образовање – васпитач, у складу са 
чланом 39 Закона о предшколском васпитању и 
образовању и члана 11 под 2 тачка 2.1. Правил-
ника о организацији и систематизацији послова 
ПУ „Маслачак” у Сјеници; 2)дДа има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родосквр-
нуће, 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; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат 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, у складу са чла-
ном 142 ЗОСОВ. 

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс, који се налази ма 

званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
мулар кадидат треба да достави: биографију; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверен препис (фотокопију) дипло-
ме о одговарајућој струлној спреми; уверење 
МУП-а о неосуђиваности за дела из члана 139 
став 1 тачке 3) ЗОСОВ; потврду или уверење од 
високошколске установе да је кандидат у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или оверену фотокопију уверења да је 
кандидат положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу васпитача; доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику, тако што 
доставља потврду или уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по поргра-
му одговарајуће високошколске установе, као 
и потврду о познавању српског језика. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији НСЗ „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаву на конкурс и осталу 
потребну документацију заинтересовани канди-
дати могу доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу.

Службеник за јавне набавке
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање на правним односно економ-
ским основним студијама од најмање 240ЕСПБ 
бодова, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање почевши од 10. септембра 2006. 
године или на студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит за службеника 
за јавне набавке и познавање рада на рачунару, 
у складу са чланом 11 под 3 тачка 3.6. Правнил-
ника о организацији и систематизацији послова 
у ПУ „Маслачак” у Сјеници; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родосквр-
нуће, 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; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс, који се налази на 
званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз пријавни фор-
мулар кадидат треба да достави: биографију; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверен препис (фотокопију) дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми; уверење 
МУП-а о неосуђиваности за дела из члана 139 
став 1 тачке 3) ЗОСОВ; доказ да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику, тако што доставља потврду или уверење 
да је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске 
установе, као и потврду о познавању српског 
језика. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
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објављивања огласа у публикацији НСЗ „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс и 
осталу потребну документацију заинтересовани 
кандидати могу доставити лично или поштом, на 
горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/4622-158

Васпитач 

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме. У рад-
ни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове и то: да има одгова-
рајуће образовање: на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање. Кандидати поред услова о сте-
ченом одговарајућем образовању прописаним 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), морају испуњавати и следеће усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
(прибавља се пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 
имају знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници. Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС. Уз пријемни формулар, сви кандидати дос-
тављају и следећу документацију: радну и лич-
ну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ; доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о стеченом образовању, ако диплома 
није уручена); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности који издаје Министарство унутрашњих 
послова РС (не старије од 6 месеци); да знају 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована од стране директора. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Кандидати попуњен и одштампан 
пријавни формулар са осталом потребном доку-
ментацијом достављају Установи искључиво 
преко поште на адресу: Предшколска установа 
„Наша Радост”, Смедерево, Војводе Мишића 4, 
са назнаком радног места на које се кандидат 
пријављује. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона 026/4622-158.

Медицинска сестра за превентивну 
здравствену заштиту и негу

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове и то: да 
има одговарајуће образовање – средња меди-
цинска школа, IV степен стучне спреме, меди-
цинска сестра техничар / педијатар. Кандидати 
поред услова о стеченом одговарајућем образо-
вању прописаним чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), морају испуњавати и сле-
деће услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (прибавља се пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 родосквр-
нуће, 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 имају знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници. Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС. Уз пријемни формулар, сви кандидати дос-
тављају и следећу документацију: радну и лич-
ну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ; доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о стеченом образовању, ако диплома 
није уручена); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности који издаје Министарство унутрашњих 
послова РС (не старије од 6 месеци); да знају 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована од стране директора. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Кандидати попуњен и одштампан 
пријавни формулар са осталом потребном доку-
ментацијом достављају Установи искључиво 
преко поште на адресу: Предшколска установа 
„Наша Радост”, Смедерево, Војводе Мишића 4, 
са назнаком радног места на које се кандидат 
пријављује. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона 026/4622-158.

Спремачица
одржавање хигијене

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове и то: 
да има одговарајуће образовање – основно 
образовање. Кандидати поред услова о сте-
ченом одговарајућем образовању прописаним 
чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), морају испуњавати и следеће усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): да имају психичку, физич-

ку и здравствену способност за рад са децом 
(прибавља се пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани 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 против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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 
имају знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници, Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС. Уз пријемни формулар, сви кандидати дос-
тављају и следећу документацију: радну и лич-
ну биографију са адресом и контакт телефоном 
– ЦВ; доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверења о стеченом образовању, ако диплома 
није уручена); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотоко-
пију не старије од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности који издаје Министарство унутрашњих 
послова РС (не старије од 6 месеци); да знају 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију). Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована од стране директора. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Кандидати попуњен и одштампан 
пријавни формулар са осталом потребном доку-
ментацијом достављају Установи искључиво 
преко поште на адресу: Предшколска установа 
„Наша Радост”, Смедерево, Војводе Мишића 4, 
са назнаком радног места на које се кандидат 
пријављује. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона 026/4622-158.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

11319 Крњево, Николе Пашића 4
тел. 026/821-115

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чланом 139 чланом 140 став 1 и 2 и 
чланом 122 став 5 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: 1. да поседује одго-
варајуће образовање из члана140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено за наставника, педагога или 
психолога школе 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; лице из става 1 тачка 1 и 2 члана 
140 мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење); 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и противчовеч-
ности 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 срп-
ски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. да има дозволу за рад (лиценцу) 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, 
односно положен стручни испит; 7. да је прошао 
обуку и положен испит за директора установе 
ако га има (кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од 
две године од ступања на дужност); 8. да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидат доставља: одштампан, 
попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице МПНТР (http: /
www.mpn.gov.rs); радну биографију са кратким 
прегледом радног искуства, адресом пребива-
лишт аи бројем телефона и имејла, ради кон-
такта, а може да достави и предлог програма 
рада директора школе; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испита за лиценцу; доказ да 
има обављену обуку и положен испит за дирек-
тора школе – лиценца (оригинал или оверена 
фотокопија) уколико кандидат поседује такав 
документ, а ако не дужан је да положи испит за 
директора у року од две године од дана ступања 
на дужност; потврду да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; уверење о држављанству Републике 
Србије и извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци од дана издавања) – ориги-
нал или оверена фотокопија, доказ о знању срп-
ског језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); уверење из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела (не старије од 6 месеци – оригинал или 
оверена фотокопија) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (кандидат који буде 
изабран ће накнадно доставити лекарско уве-
рење); доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата – извештај просветног 
саветника (уколико је кандидат имао појединач-
ни стручнопедагошки надзор); доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе у оце-
ни спољашњег вредновања за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора, ако је 
извршен стручни-педагошки надзор – извештај 
просветног саветника, односно потврду школе 
ако надзор није извршен. Пријаве на конкурс, 
заједно са потребном документацијом, доста-
вити поштом школи, у затвореној коверти, на 
наведену адресу, са назнаком „Пријава на кон-
курс за избор директора” или лично у секрета-
ријату школе у периоду од 09.00 до 13.00 часо-
ва сваког радног дана, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 

код секретара школе лично или путем телефо-
на 026/821-115. Школа нема обавезу враћања 
документације пријављеном кандидату.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел. 026/514-369, 026/513-859

Оглас објављен 15.06.2022. године, у публика-
цији „Послови”, поништава се у целости.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ – 

ПИНКИ”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27

тел./факс: 022/621-671

Наставник српског језика и 
књижевности

за рад матичној школи  
у Сремској Митровици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови у погледу образовања у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021): 1) високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 (мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или 2) високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета.За наставника 
српског језика и књижевности: У складу са чл. 
3 став 1 тачка 1 подтачка а) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 

1/2022, 2/2022) наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави – срп-
ски језик и књижевност школи може да изводи 
лице које је стекло високо образовање и то: 1) 
професор српског језика и књижевности, 2) про-
фесор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, 3) професор српске књижевности 
и језика, 4) професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, 5) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске књи-
жевности са јужнословенским књижевностима, 
7) професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, 8) професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик, 9) професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, 10) професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима, 11) 
професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима, 12) професор 
српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима се образов-
но-вспитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, 13) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенс-
ку и општу књижевност, 14) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) 
дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик, 16) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, 17) професор српског јези-
ка и књижевности у одељењима за националне 
мањине, 18) професор српског језика и књижев-
ности, 19) дипломирани компариста, 20) мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологије (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком, Српски 
језик као страни), 21) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
филологија (српски језик и књижевност), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност, Компаративна књи-
жевност са теоријом књижевности), 22) профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; (23) 
мастер филолог из области филолошких наука; 
(24) професор југословенске књижевности и 
српског језика; (25) мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

за рад у издвојеном одељењу Гргуревци 
и у матичној школи у Сремској 

Митровици, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 
дана, односно до повратка запосленог 
који је именован за директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022); 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
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осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови у погледу образо-
вања у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021): 1) високо обра-
зовање 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 стручне 
области или области педагошких наука (мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. За наставника физичког и здравстве-
ног васпитања: У складу са чл. 3 став 1 тачка 
12. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020) наставу и 
друге облике образовно-васпитног рада у пре-
дметној настави – физичко и здравствено васпи-
тање школи може да изводи лице које је стекло 
високо образовање и то: професор физичког 
васпитања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања – дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања – дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
– дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитера-
пије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор 
спорта и физичког васпитања, професор спорта 
и физичке културе, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет), мастер спортске и тера-
пијске физичке активности.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021), који се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају у току рада. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(у делу „Запошљавање у просвети”, пун назив 
„Формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања”) и уз одштампа-
ни пријавни формулар, кратку биографију, дос-
тављају школи следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе – за лица која су стекла 
академско звање мастер доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним 
академским студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од 6 месеци); доказ о знању 

српског језика доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику или на језику на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; доказ да кандидат није 
осуђиван, 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 мита 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 обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
прибавља кандидат од надлежне Полицијске 
управе, не старији од 6 месеци); Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве се достављају у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурсну комисију – не отвара-
ти” уз обавезну назнаку за које радно место се 
конкурише, на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „РУЖА ЂУРЂЕВИЋ ЦРНА“
22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1

тел. 022/580-009

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – 
аутентично тумачење), кандидат мора испуња-
вати и посебне услове прописне у члану 139 и 
140 као и у члану 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/17, 27/18 – други закони, 10/19, 
6/2020 и 129/21): одговарајуће високо обра-
зовање може бити стечено 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, под условом да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да у 
року од две године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит у складу са условима 
прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 – други закони, 10/19, 6/20 и 129/21); да 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, да има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидати попоуња-
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. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају и следећу документацију: 
1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању; 2. оригинал или оверен препис / 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стучног сарадника (лиценца); 3. ориги-
нал или оверен препис / фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе); 4. уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела урврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности – основни суд, уве-
рење о неосуђиваности – привредни суд и уве-
рење о некажњавању – МУП); 5. потврду о рад-
ном искуству, односно годинама рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 6. лекарско 
уверење (може из радног досијеа, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора доставити ново лекарско уверење); 7. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно); 
8. уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); 9. доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Фотокопије докуме-
ната се оверавају од стране јавног бележника. 
Пријаве на конкурс, са потребном документа-
цијом, доставити лично или поштом на адресу: 
ОШ „Ружа Ђурђевић Црна”, 22326 Чортановци, 
Вељка Влаховића 1. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефон: 022/580-009.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник у звању предавача за 
област Психолошких наука, ужа 

научна област Психологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра нау-
ка или најмање стручни назив специјалисте 
академских студија из научне (стручне) области 
за коју се бира у звање на акредитованој висо-
кошколској установи и акредитованом студијс-
ком програму, објављени стручни радови у ужој 
области за коју се бира, способност за настав-
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ни рад, позитивна оцена за наставно-педагош-
ки рад од стране студената током целокупног 
предходног изборног периода као и сви оста-
ли услови који су неопходни за избор у звање 
предавача прописани Правилником о избору у 
звања наставника и сарадника школе.

ОСТАЛО: право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају услове прописане Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС 
бр. 88/2017. године), услове прописане актом 
Националног савета за високо образовање 
(Минимални услови за избор у звање наставни-
ка на Академијама струковних студија и Високим 
школама струковних студија), Правилником о 
избору у звања наставника и сарадника Школе, 
Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Школи, у складу са којима ће бити 
извршен избор између пријављених кандидата. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу: Биографију са свим битним подаци-
ма, кретање у професионалном раду (устано-
ва, факултет, универзитет или фирма, трајање 
запослења и звање – навести сва звања), спи-
сак радова и саме радове (уџбеници или збирке 
задатака и сви остали радови), остале податке: 
о наставном раду; научноистраживачком, умет-
ничком, стручном и професионалном доприно-
су; о ангажовању у развоју наставе и других 
делатности високошколске установе; ванна-
ставним активностима; доприносу академској 
и широј заједници; признањима и наградама, 
доказ о сарадњи са другим високошколским и 
научно-истраживачким институцијама у земљи 
и иностранству.Докази у овереној фотокопији: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, све високошколске дипломе и 
додатак дипломи или нострификације дипло-
ма стечених у иностранству, оцена педагошког 
рада коју је кандидат добио у студентској анке-
ти а која се односи на предходни изборни пери-
од (за кандидате који имају педагошко иску-
ство), докази о радном искуству (наводе се сва 
запослења, од најскоријег до најстаријег), доказ 
надлежног органа поводом чињенице да канди-
дат није под истрагом и није кривично осуђиван 
(уверење из суда и полицијске управе). Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве на конкурс подносе 
се на адресу Висока школа струковних студија 
за образовање васпитача и тренера у Суботици, 
Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као 
доказ о испуњености услова конкурса, доста-
вити и у електронској форми на мејл Школе: 
visokaskola@vsovsu.rs. Упућују се кандидати да 
користе Образац пријаве на конкурс који се 
налази на сајту школе www.vsovsu.rs Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и неће бити разматране.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170
e-mail: oslaza@mts.rs

Наставник француског језика

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спре-
му, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуња-
ва посебне услове из чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – 
и др. закони). Уз пријаву на конкурс (формулар 
за пријаву на конкурс преузети са сајта МПНТР) 
са кратком биографијом, кандидати поднесе и 
доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе); 2. 
потврду о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; 3. 

потврду да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од намање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и протув човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање, 4. уверење о држављанству 
Републике Србије – не старије од 6 месеци, 5. 
доказ о познавању српског језика и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве 
без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу или лично предати у Секретаријату 
школе у времену од 08 до 14 часова.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДА МАТИЋ”

31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.
тел. 031/517-589

Наставник у продуженом боравку

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примељено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја 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; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
овог става доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Дока-
зи о испуњености ових услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа из тачке 2) који 
се прибавља пре закључења уговора о раду. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник може 
да буде лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (2) овог става мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидати попуњавају пријав-

ни формулар који се може пронаћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са попуњеним и одштампаним формула-
ром достављају Школи. Уз пријавни формулар 
доставља се следећа документација којом се 
доказује испуњеност прописаних услова: дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати који имају стечену диплому другог степена 
достављају и диплому са основних академских 
студија), за радно место помоћног радника све-
дечанство о завршенох основној школи; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); уверење о неос-
уђиваности (не старије од шест месеци); личну 
биографију (ЦВ). Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви документи морају да 
буду оригинали или оверене копије. Пријаве 
на конкурс се могу поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор за радна места наставника биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за посове запошљавања применом стан-
дардизованих тестова. Одлуку о избору кандида-
та динеће конкурсна комисија након што добије 
резултате психолошке процене кандидата, у 
року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова предају се непосредно у секрета-
ријату Школе или поштом на адресу ОШ „Нада 
Матић” Ужице, Хаџи Мелентијева бб., са назна-
ком „Конкурс за пријем у радни однос наставника 
у продуженом боравку”.

ВРАЊЕ

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9

тел. 017/422-245

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24. Закона о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 – аутентичмо тумачење) кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чл. 122 
ст. 2 и 5, 139, 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021). У радни однос могу бити примљена 
лица која испуњавају одређене услове: 1. посе-
дује одговарајуће високо образовање; да има 
одговарајуће образовање за наставника основне 
школе и подручја рада, педагога или психолога, 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из ст. 
1 тач. 1) подтачка, (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. да има дозволу 
за рад наставника школе, васпитача или струч-
ног сарадника. 3. да има обуку и положен испит 
за директора установе, односно да положи 
испит у року од две године од дана именовања. 
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4. да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 5. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. 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-
мања или давање мита; за кривично дело из 
групе кривичних 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 кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (кандидат не може 
да буде лице за које је у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминаторно 
понашење); 7. има држављанство Републике 
Србије; 8. зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад; 9. изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 
и 2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља и лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 3 Закона, за настав-
ника основне школе, дозволу за рад наставника 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: пријавни формулар (кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министартсва просвете, нау-
ке и технолошког развоја, РС и заједно са оста-
лом документацијм достављају школи); биогра-
фију са контакт телефоном и адресом 
електронске поште, са кратким прегледом кре-
тања у служби, стручном усавршавању и пред-
логом програма рада директора школе; ориги-
нал или оверену копију дипломе, односно 
уверење, којим се доказује одговарајуће образо-
вање; доказ о поседовању дозволе за рад, ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ / уверење 
да кандидат има обуку и положен испит за 
директора школе (у оригиналу или оверену 
фотокопију) – пријава која не буде садржала 
доказ/уверење о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран, биће у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе; доказ о годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања – 
потврду (у оригиналу) о годинама рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) уколико га кан-
дидат има; уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе, резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, (оверено печатом 
установе); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима – 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (издато по објављеном конкурсу); ори-
гинал уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (орги-
нал или оверена копија, не старије од 6 месе-
ци); извод из казнене евиденције МУП-а Србије, 
оргинал или оверена копија, не старија од 6. 
месеци), писани доказ надлежног основног и 
вишег суда и основног и вишег јавног тужи-
лаштва (уверење, извештај и сл.), да му није 
одређен притвор, покренута истрага, подигнута 
оптужница и да се не води кривични поступак 
(оверена копија или оригинал не старији од 6 

месеци), оригинал или оверену копију потврде 
Повереника за заштиту равноправности да за 
кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци), захтев за 
издавање потврде учесник конкурса подноси 
Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној форми на имејл, poverenik@
ravnopravnost.gov.rs или поштом на адресу, 
Повереник за заштиту родне равноправности, 
Булевар Краља Александра 84, Београд, са 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 потврда, 
захтев мора бити својеручно потписан; одгова-
рајући доказ којим се доказује знање српског 
језика, сходно чл. 139 ст. 1 тач. 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику). Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен 
испит за директора, дужан је положити испит у 
року од 2 године од дана ступања на дужност, у 
складу са условима прописаним законом. Прија-
ве (пријавни формулар) са потребним доказима 
о испуњености услова за пријем, односно засни-
вање радног односа, у затвореној коверти, сла-
ти у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” на адресу: 
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, 17500 
Врање, Јужноморавска 9, са назнаком „За кон-
курс – директор школе” или лично доставити 
управи школе. Пријаве које не испуњавају усло-
ве конкурса у погледу прописаног степена и 
врсте образовања, односно одговарајућег обра-
зовања, прописаног занимања (стручног нази-
ва), пријаве које буду непотпуне (не садрже све 
захтеване доказе о испуњености услова конкур-
са) и неблаговремене, неће се узимати у разма-
трање приликом одлучивања у поступку пријема 
у радни однос. Документација се кандидатима 
за директора не враћа, већ доставља Министар-
ству просвете, науке и технолошког развоја а 
документација учесника конкруса чије су прија-
ве непотпуне и/или неисправне школа враћа 
препорученом поштом учесницима конкурса 
након протека рока за покретање управног спо-
ра. Фотокопије документације свих кандидата и 
свих учесника конкурса чије су пријаве непотпу-
не и/или неисправне школа задржава у конкур-
сној документацији. Неблаговремене пријаве, 
неотворене, враћају учеснику конкурса препору-
ченом поштом након протека рока за покретање 
управног спора. Фотокопија решења министра 
просвете, науке и технолошког развоја о имено-
вању директора биће достављена свим учесни-
цима конкурса. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде подата-
ка у конкретном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
број 87/18) и Правилником о заштити података 
о личности школе. Одлуку о избору директора 
Школе доноси министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја, у року од 30 дана од дана 
пријема документације. Информације поводом 
конкурса могу се добити сваког радног дана у 
управи школе на број телефона 064/6484-444.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.

Сарадник у звање сарадник 
у настави ужа научна област 

Математика
на одређено време од једне године

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за звање сарадника у наста-
ви: студент мастер академских студија који је 
студије првог степена завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам (8), као и услови 

прописани чланом 83 Закона о високом обра-
зовању, чланом 89А Статута Техничког факул-
тета „Михајло Пупин” у Зрењанину, чланом 5 
Правилника о условима, начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа сарад-
ника Техничког факултета „Михајло Пупин” у 
Зрењанину.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима: докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, ове-
рене фотокопије диплома о одговарајућем ака-
демском и стручном звању, списак објављених 
научних и стручних радова, књиге и саме радо-
ве, поднесе Факултету у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” на адре-
су: Технички факултет „Михајло Пупин”, 23000 
Зрењанин, Ђуре Ђаковића б.б. Контакт теле-
фон: 023/550-515.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
Сутјеска, Бориса Кидрича 10

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сужбени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одгова-
рајуће образовање за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога школе стечено: 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 целини 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. Лице које је стекло 
образовање на студијама 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 мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 2) Да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела 
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 кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) да има обуку и 
положен испит за директора установе. Изузет-
но, ако се на конкурс не пријави ни један кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора Школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
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лих горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
на студијама у трајању од три године или више 
образовање, за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар на конкурс кан-
дидат је у обавези да приложи: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за директо-
ра установе (ако је кандидат поседује); оверен 
препис или оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање 8 година рада 
у области образовања (не старију од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак као ни истрага за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом; оригинал 
или оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (не старије од 6 месеци); 
фотокопију извештаја просветног саветника о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, уколико је вршен надзор; уколико 
је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе, дужан је да достави фотокопију 
резултата стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања уколико 
је вршено спољашње вредновање; радну био-
графију, преглед кретања у служби и предлог 
програма рада директора школе; доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику. Кандидат изабран за директора шко-
ле који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампани формулар заједно са горе 
наведеном потребном документацијом доставља 
школи, у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе” лично у секре-
таријат школе или путем поште на горе наведе-
ну адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Дос-
тављена документација се не враћа. Конкурс 
спроводи комисија за избор директора школе 
коју образује школски одобор. Министар про-
свете науке и технолошког развоја у року од 30 
дана од дана пријема документације коју му је 
доставио школски одбор врши избор директора 
и доноси решење о његовом именовању, о чему 
школа обаваештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Подаци који се прикупљају од кандида-
та биће искоришћени искључиво у сврху обра-

де података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Служ-
бени гласник РС”, број 87/2018). Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова 
преко телефона 023/851-002.

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
23240 Сечањ, Гимназијска 2

тел. 023/3841-035

Наставник физике
са 63% радног времена

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физи-
чар; дипломирани астрофизичар; дипломирани 
инжењер физике, смер индустријска физика; 
дипломирани физичар за општу физику; дипло-
мирани физичар за примењену физику; про-
фесор физике за средњу школу; дипломирани 
физичар – истраживач; дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику; дипло-
мирани физичар за примењену физику и инфор-
матику; дипломирани физичар – медицинске 
физике; дипломирани професор физике – мас-
тер; дипломирани физичар – мастер; дипломи-
рани физичар – мастер физике – метеорологије; 
дипломирани физичар – мастер физике – астро-
номије; дипломирани физичар – мастер меди-
цинске физике; дипломирани професор физи-
ке – хемије – мастер; дипломирани професор 
физике-информатике – мастер; дипломирани 
физичар – професор физике – мастер; дипло-
мирани физичар – теоријска и експериментал-
на физика – мастер; дипломирани физичар – 
примењена и компјутерска физика – мастер; 
дипломирани физичар – примењена физика и 
информатика – мастер; мастер физичар; мастер 
професор физике.

Наставник математике

УСЛОВИ: професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар – информатичар; 
дипломирани математичар – професор матема-
тике; дипломирани математичар за математику 
економије; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар – астроном; дипло-
мирани математичар – теоријска математика; 
дипломирани математичар – примењена мате-
матика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом основи геометрије); дипло-
мирани информатичар; дипломирани професор 
математике – мастер; дипломирани математичар 
– мастер; дипломирани инжењер математике 
– мастер (са изборним предметом основи гео-
метрије); професор математике – теоријско усме-
рење; професор математике – теоријски смер; 
мастер математичар; мастер професор матема-
тике; дипломирани професор математике и рачу-
нарства – мастер из области математичких наука; 
мастер математичар – професор математике.

Наставник енглеског језика
са 79,44% радног времена 

на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мас-
тер филолог (студијски програм Англистика 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност) мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност).

Наставник српског језика и 
књижевности

са 45% радног времена 
на одређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор српскохрват-
ског језика са јужнословенским језицима; про-
фесор југословенске књижевности и српског 
језика; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; професор српског језика и 
књижевности; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик; дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима; мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност.

ОСТАЛО: остали услови: да није осуђивано 
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 родоскрвњење, 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, 2. уверење о држављанству 
РС, 3. извод из матичне књиге рођених, 4. уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из одељка „Остали услови”, 5. биографију, 
6. попуњену пријаву преузету са сајта Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја у 
одељку ново на сајту. Пријаве слати на адре-
су школе, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”.

Посао се не чека,  
посао се тражи
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Национални програм Владе 
Републике Србије „Моја прва 

плата” добио је међународно 
признање у Бриселу као најбоља 
иницијатива у претходној го-
дини која у центар економије 
ставља људе, смањујући јаз из-
међу урбаног и руралног развоја, 
разлика у приходима и развија 
тржиште рада.

Избором жирија састављеног 
од 23 стручњака из целог света и 
са преко 8.300 гласова публике, 
програм „Моја прва плата” се на-
шао на првом месту у категорији 
„Просперитет”, освојивши награ-
ду коју додељује организација 
Emerging Europe, као годишњу на-
граду регионалним иницијатива-
ма из 23 земље Централне, Источне, Југо-источне 
Европе и Кавказа у областима одрживости, ино-
вација и предузетништва, наводи се у саопштењу 
владе.

По речима министра финансија Синише Ма-
лог, пројекат „Моја прва плата” је настао када је 
уочен проблем да компаније траже искусне кан-
дидате, а да немају довољан избор кадрова на тр-
жишту, као и да младе особе тешко добијају при-
лику да стекну прво радно искуство.

– Због тога смо у сарадњи са компанијама 
и младима направили програм у којем држава 
финансира девет месеци радног искуства, током 
којих млади стичу знања о основама пословања и 
свету рада – објаснио је министар финансија.

Ентони Ким из Heritage Фондације доделио је 
награду Вукашину Гроздићу, саветнику председ-
нице Владе Србије, који је том приликом поручио 
да је дугорочни циљ програма да на тржишту рада 
Србије не остане ни једна млада особа без радног 
искуства.

Програм „Моја прва плата“ 
награђен у Бриселу

Програм „Моја прва плата” је покренут у јеку 
пандемије корона вируса 2020. године и до сада су 
реализована два циклуса код више од 10.000 посло-
даваца и уз учешће преко 17.000 младих, од којих 
60 посто жена, који су на тај начин добили прилику 
да стекну прво радно искуство у својој струци.

Пројекат спроводи Национална служба за за-
пошљавање уз подршку Кабинета председнице 
Владе Србије, Привредне коморе Србије, Минис-
тарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, Министарства финансија, Министарства 
омладине и спорта и Канцеларије за информацио-
не технологије и електронску управу.

По завршетку првог циклуса програма, више 
од 90 посто полазника је изјавило да би препо-
ручило овакав начин радног ангажовања својим 
пријатељима, а више од 80 процената младих је 
изразило интересовање да остане и настави да 
ради у фирми у којој је било ангажовано. У влади 
истичу да „охрабрује податак да 62 посто посло-
даваца који су учествовали у истраживању жели 
да запосли свог практиканта”.
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У оквиру Немачког информативног центра за 
миграције, стручно образовање и каријеру 

(ДИМАК), отпочело је спровођење пилот-пројек-
та „ДИМАК хотспотови“ у оквиру кога је ус-
постављено шест јединица у градовима-општи-
нама у којима се налазе Миграциони сервисни 
центри при Националној служби за запошља-
вање (НСЗ), и то у Новом Саду, Нишу, Бору, Кру-
шевцу, Краљеву и Новом Пазару.

ДИМАК је део шире иницијативе Немач-
ке владе „Повратак у нове шансе” и у Србији га 
спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у оквиру програма 
„Миграције за развој (ПМЕ)”. 

Кроз саветовање, информисање и упућивање 
на конкретне мере бесплатне подршке које нуди 
сам ДИМАК, као и бројне партнерске организације  
ДИМАК-а, пружа се подршка повратницима 
из Немачке и трећих земаља, као и локалном 
становништву у области социјалне и економске 
(ре)интеграције. Такође, ДИМАК информише и 
саветује о могућностима регуларне миграције 
у Немачку, али и о ризицима нерегуларних 
миграција. 

У оквиру хотспот јединица ДИМАК-а, са-
ветници ће у наведеним градовима пружати 
релевантне информације и савете заинтересо-
ваним клијентима једном недељно у просто-
ријама Миграционих сервисних центара при 
НСЗ. Клијенти ће, такође, моћи да добију јасне 
информације о својим правима и начину како 
да их остваре, као и о доступним услугама и ме-
рама у локалној заједници, посебно у области 
запошљавања, унапређења квалификација и 
укључивања на тржиште рада у Србији, затим 
у области социјалне заштите, образовања и пси-
хосоцијалне помоћи. Осим подршке везане за 

повратак и реинтеграцију, клијенти ће моћи да 
добију и информације о условима за регуларне 
радне миграције. 

Додатно, клијентима може бити обезбеђе-
на и техничка и административна подршка 
у управним поступцима за пријаву пребива-
лишта / боравишта, прибављање личних карти 
и здравствених књижица. 

Поред наведених услуга, хотспот јединице 
имају за циљ успостављање сарадње међу ре-
левантним актерима на локалном нивоу који 
су у директном контакту са повратницима и со-
цијално рањивим друштвеним групама у циљу 
мултисекторског приступа у пружању помоћи 
клијентима. Ово подразумева рад на умрежа-
вању саветника Миграционих сервисних цента-
ра НСЗ, Комесаријата за избеглице и миграције 
(КИРС), повереника за избеглице и миграције, 
центара за социјални рад, јединица локалне са-
моуправе, ромских координатора, здравствених 
медијатора, педагошких асистената, јавних и 
приватних предузећа и организација цивилног 
друштва, у циљу доприноса одрживој реинте-
грацији. Са друге стране, оваква сарадња између 
МСЦ/НСЗ и ДИМАК-а као и осталих наведених 
актера омогућиће бољи приступ јачању међу-
собне сарадње у смислу размене информација 
и позитивне праксе у раду са циљним групама. 

Имајући у виду Стратегију о економским 
миграцијама Републике Србије и настојања да 
се ојача повратна миграција, МСЦ/НСЗ ће се 
даље развијати и кроз повезивање стручних 
повратника и активности дијаспоре са одгова-
рајућим програмима НСЗ за развој локалних 
заједница, али и кроз подизање сопствених ка-
пацитета у циљу испуњавања техничких преду-
слова за придруживање ЕУРЕС мрежи. 

ДИМАК ХОТСПОТОВИ  
– ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГИЗ-а



ННа евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

 – незапослена лица која траже запослење 
– запослени који траже промену запослења 
– друга лица која траже запослење.

Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се осо-
ба од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно 
најкасније до 65 година живота, способна и одмах спремна да ради, 
која није засновала радни однос или на други начин остварила пра-
во на рад, а води се на евиденцији незапослених и активно тражи 
запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се осо-
ба која је у радном односу или је на други начин остварила право 
на рад, али активно тражи промену запослења и води се на евиден-
цији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврстати у 
претходне две групе – ученици, студенти, пензионери, лица којима 
мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотографијом и 

личним подацима, издата од стране овлашћеног државног орга-
на, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
•  доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвали-
дитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
•  лична карта за странце и нострификована диплома  

(стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну документа-
цију достављају:
• ученици и студенти – потврду о статусу
• пензионери – доказ/решење о пензионисању
•  лица којима мирују права из радног односа – доказ/ 

решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запошља-

вање обавља се лично, у организационим јединицама Националне 
службе, према месту пребивалишта, односно месту рада или прес-
танка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и по-
већамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

– саветник за запошљавање
– самоуслужни систем 
– публикација „Послови”
– огласна табла 
– сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs

• Информисање путем интернета и у центрима за информисање и 
професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) – у Београду, Бору, Краљеву, 
Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија 

теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради самоза-

пошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања осо-

ба са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Националне 
службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301 (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



www.nzs.gov.rs

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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