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У понуди је било више од 350 радних 
места у домаћим и интернационал-

ним компанијама.
Поред велике шансе да на сајму 

пронађу или промене запослење, сва 
заинтересована лица добила су на по-
клон бесплатан онлајн курс енглеског 
језика или један од модула ECDL курса 
по избору.

На штанду Националне службе за 
запошљавање незапослени су у ди-
ректном контакту са представницима 
службе, могли да унапреде своју рад-
ну биографију и добију стручне савете 
како да се на најбољи начин представе 
послодавцима.

„Сајмови запошљавања су мера 
активне политике запошљавања за-
мишљени као сусрет понуде и тражње, 
где на једној страни имате послодавце 

који трагају за квалитетним људима, а 
са друге стране незапослена лица која 
траже запослење. Зато је добро што до-
лази до оваквих сусрета и Филијала за 
град Београд се годинама труди да их 
организује у што већем броју” рекао је 
Синиша Кнежевић заменик директора 
Филијале за град Београд.

Кнежевић је подсетио да је НСЗ 
расписала јавне позиве за запошља-
вање лица из теже запошљивих кате-
горија – програм новозапошљавање 
и да је конкурс отворен до 30. новем-
бра 2022. године, односно до утрошка 
средстава.

„Сви конкурси за  мере које се од-
носе на особе са инвалидитетом отво-
рени су до 31. децембра, као и конкурс 
за самозапошљавање који је активан 
до 25. маја, а који се спроводи у са-

радњи са Скупштином града Београда” 
додао је Кнежевић.

Као и сваке године, организатор 
сајма је обезбедио могућност израде 
професионалне фотографије за CV, ко-
рисна предавања и радионице компе-
тентних стручњака, као и могућност да 
кроз Job Box за симулацију интервјуа 
заинтересована лица открију како их 
послодавци виде и укажу на најчешће 
грешке које се дешавају у комуника-
цији приликом конкурисање за радно 
место.

Циљ сајма је промоција знања и 
усавршавања, као и давање подршке 
у изградњи успешне каријере, али и 
проналажење нових могућности про-
фесионалног усавршавања.

Катарина Јовичин

Заједно до истог циља
На сајму запошљавања LINK2JOB, који је одржан у хотелу „Метропол”  

у организацији Центра за развој каријере компаније LINK2JOB, 
Национална служба за запошљавање представила је своје  

програме и мере активне политике запошљавања. 
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Јавни позиви
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Репу-
блици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 
30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим 
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошља-
вања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређи-
вању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике 
запошљавања за 2022.годину бр.2400-10169-4/2022 од 15.04.2022.годи-
не,закљученог између Националне службе за запошљавање – Филијала 
Шабац и Општине Коцељева

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И 

ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из катего-
рије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реа-
лизују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапос-
лених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање – Филијала Шабац (у даљем тексту: Национална 
служба) и Општина Коцељева на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине 
Коцељева може организовати спровођење јавних радова уколико укључи 
незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање ,са 
територије општине Коцељева из следећих категорија: 1. радно способ-
ни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица без завршене 
средње школе, 4. лица која посао траже дуже од 18 месеци, 5. особе са 
инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалне заштите 
и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој 
јединици Националне службе – Филијали Шабац, контакт телефон: 
015-361-724 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине Коцељева  
www.koceljeva.gov.rs

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ www.nsz.
gov.rs, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу 
је 15.06.2022. године. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се узимати у обзир.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. 
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици 
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) 
и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима 
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међу-
собних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошља-
вања за 2022. годину – ТЕХНИЧКА ПОДРШКА бр.2400-10169-5/2022 од 
15.04.2022.године,закљученог између Националне службе за запошља-
вање – Филијала Шабац и Oпштине Коцељева

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И 

ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА  
(ЛАПЗ Сопствени програм Oпштине Коцељева)

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из катего-
рије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реа-
лизују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапос-
лених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад 
спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална 
служба за запошљавање – Филијала Шабац (у даљем тексту: Национална 
служба) и Oпштина Коцељева на основу јавног конкурса.

Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоу-
праве, које према степену развијености утврђеном у складу са посебним 
прописом Владе припадају: 1. трећој групи (у распону од 60% до 80% 
републичког просека) и 2. четвртој групи (степен развијености испод 
60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развије-
ности испод 50% републичког просека).
Послодавац – извођач јавног рада са седиштем на територији општине 
Коцељева може организовати спровођење јавних радова уколико укључи 
незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање ,са 
територије општине Коцељева из следећих категорија: 1. радно способ-
ни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми,3. лица без завршене 
средње школе, 4. лица која посао траже дуже од 12 месеци,а посебно 
незапослена лица која посао траже дуже од 18.месеци, 5. жене, 6. мла-
ди до 30 година, 7. лица у статусу вишка запослених, 8. млади у дом-
ском смештају, 9. млади у хранитељским и старатељским породицама, 
10. жртве породичног насиља, 11. жртве трговине људима, 12. избегла 
и расељена лица, 13. повратници по Споразуму о реадмисији, 14. самох-
рани родитељи, 15. супружници из породице у којој су оба супружника 
незапослена, 16. родитељи деце са сметњама у развоју, 17. особе са 
инвалидитетом, 18. лица старости 50 и више година, 19. остала лица у 
стању социјалне потребе

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалне заштите 
и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим 
на јавним радовима; накнаду трошкова спровођења јавних радова посло-
давцу; накнаду трошкова обуке.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних 
радова на којима се ангажују незапослена лица са територије општине 
Коцељева имају:
органи аутономне покрајине и oргани јединица локалне самоуправе органи 
аутономне покрајине и органи јавне установе и јавна предузећа, привред-
на друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног 
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

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

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе – Филијали Шабац, контакт телефон: 015-
361-724 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Oпштине Коцељева www.
koceljeva.gov.rs

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ www.nsz.
gov.rs, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу 
је 15.06.2022. године..Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се узимати у обзир.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – 
др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионал-
ној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник 
РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годи-
не за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за перид 
од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чланова 60, 104 и 
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, 
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана запошљавања општине 
Књажевац за период 2021-2023. године и Споразума о уређењу међусоб-
них права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања 
за 2022. годину (број 2908-101-2/2022 од 28.04.2022. године)

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И  

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2022. ГОДИНИ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког ста-
жа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то 
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за само-
сталан рад у струци.

Мера се реализује без заснивања радног односа.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособља-
вају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или 
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за пола-
гање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан 
за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о орга-
низацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера 
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и општина Књажевац могу да финан-
сирају меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се 
мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији посло-
ва, Национална служба и општина Књажевац меру финансирају у трајању: 
до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, до 9 
месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, до 12 
месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање и 
општина Књажевац:
ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћују средства у укупном месечном износу од: 22.000,00 динара за 
лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 24.000,00 динара за 
лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, 27.000,00 дина-
ра за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ; врше 
обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и профе-
сионалне болести, у складу са законом.

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој једини-
ци Национaлне службе – Филијала Зајечар, према месту ангажовања 
лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном 
обрасцу који се може добити у Филијали Зајечар – испостава Књажевац 
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о мери стручне праксе могу се добити на телефоне Нацио-
налне службе 019/444-518, 019/731-228 и 019/734-375.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ до утрош-
ка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
31.08.2022. године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 
др. Закон и 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13),Акционог плана за период од 2021. 
до 2023.године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици 
Србији за период 2021. до 2026.године („Сл гласник РС”, бр 30/21) и чл.94 
и 129 Правилника о критеријума, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл.гласник РС „ 
бр. 102/15,5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања у 2022 години Mинистaрства за рад 
запошљавање,борачка и социјална питања број 401-00-00631/2022-24 од 
30.03.2022,а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општи-
не Пландиште за 2021.-2023. године и потписоног Споразума о уређивању 
међусобниx права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања број 3609-101-3/2022 од 14.04.2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

у сарадњи са
ОПШТИНОМ ПЛАНДИШТЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из катего-
рије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе,који 
се воде на евиднецији Националне службе за запошљавање Испостава 
Пландиште, а реализују се у циљу очувања и унапређења радних способ-
ности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 
Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служ-
ба) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних 
радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: Радно 
способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, Лица без заврше-
не средње школе, Лица која посао траже дуже од 18 месеци, Особе са 
инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалне заштите 
и хуманитарног рада, • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: исплату накнаде за обављен посао лицима анга-
жованим на јавним радовима; накнаду трошкова спровођења 
јавних радова послодавцу, накнаду трошкова обуке

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

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, 
надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту 
спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским 
путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организа-
ционој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.
rs. Или на сајту Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs
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Јавни позиви

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за 
запошљавање Филијала Вршац на контакт телефон 013/ 802-427.
Јавни позив је отворен од дана објављивања,16.05.2022 .године, на 
сајту www.nsz.gov.rs , на сајту www.plandiste-opstina.rs, на огласној таб-
ли Националне службе за запошљавање Испоставе у Пландишту као и 
у листу „Послови”. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном 
конкурсу је 16.06.2022.године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 
2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији 
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 и 
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, 
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању мера активне 
политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у 
области запошљавања министра за рад запошљавање, борачка и социјал-
на питања број 401-00-0631/2022-24 од 30.03.2022..године (у даљем 
тексту Одлука), а у складу са Локалним планским документом у области 
запошљавања општине Штрпце и Споразумом о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања ЛАПЗ 
суфинансирање за 2022.годину, број 1100-101-1/2022 од 28.04.2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
– ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

И
ОПШТИНА ШТРПЦЕ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије 
теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у 
циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ост-
варивања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац 
– извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање 
(у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јав-
них радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: 1. 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица 
без завршене средње школе, . лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалне заштите 
и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за:
исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радови-
ма; накнаду трошкова спровођења јавних радова; накнаду трошкова обуке:

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

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада 
послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је 
измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, 
осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује

Информације о програму могу се добити у седишту Филијале Косовска 
Митровица, или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање, а последњи рок за пријем пријава за учешће 
на Јавном конкурсу је 31.08.2022. године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Репу-
блици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 
30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним планским документима у области запошљавања министра за 
рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0631/2022-
24 од 30.03.2022.године (у даљем тексту Одлука), а у складу са Локал-
ним планским документом у области запошљавања општине Лепосавић 
и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2022.
годину, број 1100-101-6/2022 од 29.04.2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
– ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

И
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2022. ГОДИНИ
Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког ста-
жа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то 
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за само-
сталан рад у струци.

Мера се реализује без заснивања радног односа.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособља-
вају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или 
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за пола-
гање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан 
за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о орга-
низацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера 
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужи-
ни прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у 
складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална 
служба меру финансира у трајању:
• до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
• до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
• до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 
ЕСПБ.

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

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе,Филијали Косовска Митровица према месту ангажо-
вања лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Филијали Косовска Митровица или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
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Јавни позиви

Информације о мери стручне праксе могу се добити у Филијали Косовска 
Митровица, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-
300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. 
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици 
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и 
чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од 
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању мера 
активне политике запошљавања предвиђених локалним планским доку-
ментима у области запошљавања министра за рад запошљавање, борач-
ка и социјална питања број 401-00-0631/2022-24 од 30.03.2022.године (у 
даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним планским документом у 
области запошљавања општине Лепосавић и Споразумом о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запо-
шљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2022.годину, број 1100-101-6/2022 од 
29.04.2022.године 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
– ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

И
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије 
теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се 
у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и 
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи посло-
давац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запо-
шљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јав-
них радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: 1. 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица 
без завршене средње школе, 4 лица која посао траже дуже од 18 месеци, 
5. особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима. 

Јавни радови се могу спроводити у областима: – социјалне заштите 
и хуманитарног рада, – одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за: 
исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радо-
вима; накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу; накнаду 
трошкова обуке

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

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној органзационој 
једници Националне службе за запошљавањеФилијали Косовска Митро-
вица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном 

обрасцу који се може добити у Филијали Косовска Митровица или преу-
зети на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у седишту Филијале Косовска 
Митровица, или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање , а последњи рок за пријем пријава за учешће 
на Јавном конкурсу је 31.08.2022. године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Репу-
блици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 
30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним планским документима у области запошљавања министра за 
рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0631/2022-
24 од 30.03.2022.године (у даљем тексту Одлука), а у складу са Локал-
ним планским документом у области запошљавања општине Зубин Поток 
и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2022.
годину, број 1100-101-4/2022 од 26.04.2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
– ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

И
ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2022. ГОДИНИ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког ста-
жа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то 
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за само-
сталан рад у струци.

Мера се реализује без заснивања радног односа.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособља-
вају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или 
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за пола-
гање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан 
за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о орга-
низацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера 
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужи-
ни прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у 
складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална 
служба меру финансира у трајању: до 6 месеци за лица са трећим и 
четвртим нивоом квалификација, до 9 месеци за лица са шестим нивоом 
квалификација и/или 180 ЕСПБ, до 12 месеци за лица са најмање шестим 
нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања мере Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза 
исплаћује средства у укупном месечном износу од: 2.000,00 динара за 
лица са трећим и четвртим нивоом квалификација, 24.000,00 динара за 
лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ, 27.000,00 динара 
за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ; 2. врши 
обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и профе-
сионалне болести, у складу са законом.
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Јавни позиви

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе,Филијали Косовска Митровица према месту ангажо-
вања лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Филијали Косовска Митровица или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о мери стручне праксе могу се добити у Филијали Косовска 
Митровица, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-
300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 
113/17 – др. Закон, 113/17 и 49/21), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидите-
том („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 
2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Репу-
блици Србији за перид од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 
30/21) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и 
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запо-
шљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу 
у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених 
локалним планским документима у области запошљавања министра за 
рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-0631/2022-
24 од 30.03.2022.године (у даљем тексту Одлука), а у складу са Локал-
ним планским документом у области запошљавања општине Косовска 
Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање 
за 2022.годину, број 1100-101-8/2022 од 21.04.2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
– ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

И
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  

У 2022. ГОДИНИ

Мера стручна пракса (у даљем тексту: мера) подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју 
је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког ста-
жа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то 
законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за само-
сталан рад у струци.

Мера се реализује без заснивања радног односа.

У меру се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособља-
вају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или 
која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за пола-
гање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан 
за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Мера се спроводи у складу са законом, односно у складу са актом о орга-
низацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера 
спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) може да финансира меру у дужи-
ни прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у 
складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална 
служба меру финансира у трајању: до 6 месеци за лица са трећим и 
четвртим нивоом квалификација, до 9 месеци за лица са шестим нивоом 
квалификација и/или 180 ЕСПБ, до 12 месеци за лица са најмање шестим 
нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

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

обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и профе-
сионалне болести, у складу са законом.

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе,Филијали Косовска Митровица према месту ангажо-
вања лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Филијали Косовска Митровица или 
преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Информације о мери стручне праксе могу се добити у Филијали Косовска 
Митровица, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-
300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

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

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о про-
фесионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. 
до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици 
Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) 
и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима 
од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. 
гласник РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању 
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским 
документима у области запошљавања министра за рад запошљавање, 
борачка и социјална питања број 401-00-0631/2022-24 од 30.03.2022..
године (у даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним планским доку-
ментом у области запошљавања општине Косовска Митровица и Спо-
разумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера 
активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2022.годину, 
број 1100-101-8/2022 од 21.04.2022.године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
– ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

И
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  
У 2022. ГОДИНИ

Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије 
теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се 
у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и 
остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи посло-
давац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запо-
шљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јав-
них радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија: 1. 
радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица 
без завршене средње школе, 4 лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у 
складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима: – социјалне заштите 
и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова 
користе се за:
исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радо-
вима; накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу; накнаду 
трошкова обуке:

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: 
органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, 
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Јавни позиви

јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, 
задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су упи-
сана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној органзацио-
ној једници Националне службе за запошљавање – Филијали Косовска 
Митровица, непосредно, путем поште или електронским путем, на пропи-
саном обрасцу који се може добити у Филијали Косовска Митровица или 
преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о програму могу се добити у седишту Филијале Косовска 
Митровица, или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне 
службе за запошљавање, а последњи рок за пријем пријава за учешће 
на Јавном конкурсу је 31.08.2022. године.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/21), члана 30 Закона о професионалној реха-
билитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, 
бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe 
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за пери-
од од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 42 и 
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја 
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, 
бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивањумеђусобних права и 
обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.
годину,број 2400-10169-7/2022 од 29.04.2022.године,закљученог између 
Националне службе за запошљавање – Филијала Шабац и Града Шапца:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
И  

ГРАД ШАБАЦ
Расписују

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

Субвенција за самозапошљавање (у даљем тексту: субвенција) намење-
на је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за 
запошљавање – Филијала Шабац (у даљем тексту: Национална служба) 
и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000,00 динара, 
односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидите-
том, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, 
као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему 
радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља 
регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно 
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико 
се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице поје-
диначно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају 
када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Право на доделу субвенције незапослено лице може да оствари под 
условом
да је:пријављено на евиденцију незапослених Националне службе у 
Филијали Шабац завршило обуку за развој предузетништва по плану и 
програму обуке у организацији Националне службе или друге одгова-
рајуће организације, испунило раније обавезе и измирило сва дуговања 
према Националној служби и, у дозвољеном оквиру опредељеног изно-
са за de minimis државну помоћ у текућој фискалној и претходне две 
фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се надлежној орга-
низационој јединици Национaлне службе, према месту пребивалишта, 
односно боравишта, непосредно, путем поште или електронским путем, 
на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби  

за запошљавање – Филијала Шабац или преузети са сајта Националне 
службе – www.nsz.gov.rs.

Информације о мери и делатностима које не могу бити субвенционисане , 
могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Шабац, 
на телефон 015/361-739 или на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на званичној интернет 
презентацији Националне службе за запошљавање и града Шапца,а 
последњи рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања 
Јавног конкурса.Јавни конкурс ће бити објављен у листу „Послови”,као и 
у недељним новинама „Глас Подриња”.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 
– др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о профе-
сионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 
2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији 
за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС”, бр. 30/21) и чл. 94 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од зна-
чаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник 
РС”, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2022.
годину,број 2400-10169-7/2022 од 29.04.2022. године,закљученог између 
Националне службе за запошљавање – филијала Шабац и Града Шапца:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И  

ГРАД ШАБАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА  

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ  
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2022. ГОДИНИ

Jавни радови на којима се радно ангажују незапослене особе са инва-
лидитетом реализују се у циљу очувања и унапређења радних способ-
ности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на 
тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни 
рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национал-
на служба за запошљавање – Филијала Шабац (у даљем тексту:Нацио-
нална служба) у сарадњи са Градом Шапцом на основу јавног конкурса.

Јавни радови се могу спроводити у областима: социјалне заштите и 
хуманитарног рада, културне делатности, одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јав-
них радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидите-
том,пријављене на евиденцију Националне службе за запошљавање са 
територије града Шапца имају: органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привред-
на друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног 
лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у Филијали Шабац,пре-
ма месту спровођења јавног рада.Пријава се подноси непосредно, путем 
поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може 
добити у Филијали Шабац, или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Шабац пози-
вом на број 015/361-724, или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на званичној интернет 
презентацији Националне службе за запошљавање и града Шапца,а 
последњи рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања 
Јавног конкурса.Јавни конкурс ће бити објављен у листу „Послови”,као и 
у недељним новинама „Глас Подриња”.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, 
потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу 
којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључи-
вањем уговора, доступан је на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs.
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БЕОГРАД

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, Дирекција 
полиције, Управа за управне послове

Место рада:

СИВ 1, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови 
Београд

Радно место које се попуњава:

Инспектор за управне послове  
у седишту

Одсек за послове држављанства, надзор 
и евиденције, Одељење држављанство, 
пребивалиште и личне карте, Управа за 
управне послове, Дирекција полиције 
– 1 (један) извршилац, утврђено под 

редним бројем 03.6.2.1.2 у акту о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Министарству 
унутрашњих послова

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

Опис послова:

врши управно-инспекцијски надзор и контрол-
ну делатност над пословима из оквира своје 
надлежности;
утврђује идентитет у циљу адекватне обраде 
података који су од интереса за остваривање 
права грађана, као и за потребе других опера-
тивних линија рада; 
у сарадњи са свим линијама рада врши проверу 
и предузима оперативне активности у циљу 
спречавања случајева замене и крађе инденти-
тета, фалисификовања исправа, као и других 
злоупотреба, прекршаја, привредних преступа 
и кривичних дела у области статусних права 
и издавања докумената и правно невидљивих 
лица и с тим у вези предузима радње ради 
покретања управних, прекршајних и кривичних 
поступака;
врши проверу статуса лица везано за издавање 
докумената;
води евиденције, врши унос и стара се о ажур-
ности и тачности података из оквира своје 
надлежности;
достава и размена података са другим држав-
ним органима у складу са законом;
води управни поступак и предузима радње и 
одлучује у поступку;
прима захтеве и прикупља податке потребне за 
одлучивање у управном поступку;
учествује у припреми анализа, извештаја и 
информација из оквира своје надлежности;

даје предлоге за организационо и нормативно 
унапређење из делокруга рада;
усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
припрема податке неопходне за израду нацрта 
и предлога прописа и општих аката из дело-
круга рада;
спроводи и прати примену законских и подза-
конских прописа, интерних обавезујућих аката 
и стратешких докумената из делокруга рада;
непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтеви-
ма посла и степеном образовања;
одлаже, чува и архивира документацију у скла-
ду са прописима;
обавља и друге послове који му се ставе у зада-
так по налогу надређеног руководиоца.
врши претраге кроз оперативне евиденције 
министарства са безбедносног аспекта (БИА, 
УКП, Интерпол);
води управни поступак, предузима радње и 
одлучује у поступку давања овлашћења прив-
редним субјектима;
припрема одговора на тужбе и друге акте веза-
не за управни спор;
непосредно учествује у раду на унапређењу 
електронске управе;
врши управно инспекцијски надзор над има-
оцима јавних овлашћења и над овлашћеним 
привредним субјектима и организационим једи-
ницама овог министарства и дипломатско – кон-
зуларним представништвима Републике Србије 
у иностранству; 
вођење оперативне евиденције „Регистар 
одређених странаца и држављана Републике 
Србије”;
прати, прикупља и обрађује податке који пред-
стављају безбедносну претњу и ризик;
даје стручна мишљења на стратегије, акционе 
планове и програме;
утврђује испуњености услова за издавање 
регистрационих налепница по захтевима прив-
редних друштава овлашћених за вршење тех-
ничког прегледа возила; врши надзор рад 
радом, спроводи управни поступак и сачиња-
ва нацрт решења о овлашћењу и одузимању 
овлашћења, предузима потребне радње и при-
према акте за прецесуирање прекршајне одго-
ворности, одговорности за привредне престу-
пе и кривичне одговорности против правних и 
одговорних лица;
ажурира податке у софтверском модулу за изда-
вање регистрационих налепница на овлашећ-
ним техничким прегледима на порталу Е-управа 
и ради на унапређењу софтверског модула;
у сарадњи са Управом за међународну поли-
цијску сарадњу преко Интерпола врши про-
веру чињенице да ли су возила која су увезена 
и први пут се региструју у Републици Србији 
крадена у иностранству, у случајевима погот-
ка обавештава Управу криминалистичке поли-
ције и пружа помоћ у растветљавању чињени-
ца у вези крађе возила, спровођењу управног 
поступка и доношењу решења о поништењу 
регистрације возила;
учествује у реализацији обавеза у оквиру међу-
народне полицијске сарадње у области разме-
не податка о возилима, власницима возила и 
возачким дозволама;
учествује у раду радних група формираних ради 
доношења или измене прописа из делокруга 
Управе за управне послове.

Услови за радно место:

Стечено високо образовање по Закону о уни-
верзитету у трајању од најмање четири године  

или високо образовање стечено на студијама I 
степена – основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, у обиму 240 
ЕСПБ бодова, из научних области у оквиру 
образовно ‒ научних поља природно – мате-
матичке науке, техничко – технолошке науке, 
друштвено‒хуманистичке науке, интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне и трансдисци-
плинарне (ИМТ) и двопредметне студије, Војна 
академија.

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају 
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних 
области у оквиру наведених образовно-науч-
них поља.

Као посебан услов за рад на радном месту 
захтева се најмање Полицијска обука основног 
нивоа.

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

У изборном поступку проверавају се:

Формално – правни услови – увидом у податке 
из пријаве и на основу расположиве докумен-
тације,
Техничке компетенције (знања и вештине) –
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја), 
Психолошки захтеви и базичне компетенције 
– стандардизованим психолошким тестовима и 
психолошким интервјуом,
Здравствена способност– обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи,
Интервју–полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су:
– Познавање организације, надлежности и 
делокруга рада Министарства унутрашњих 
послова, Дирекције полиције и Управе за 
управне послове;
– Познавање правних прописа у складу са опи-
сом радног места;
– Знање из области рада на радном месту, у 
складу са описом радног места;
– Пожељно je познавање рада на рачунару.

Датум оглашавања: 17.05.2022. године

Овај оглас објављује се на интранет и Интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
на огласној табли Управе за управне послове, 
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 конкур-
са 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 (писарница СИВ-а 
2 или путем поште), са назнаком – „За јавни 
конкурс за радно место инспектор за управне 
послове у седишту, р.бр. 03.6.2.1.2”.
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Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Јован Павловић, 011/274-
0000, локал 402-68, у периоду од 13.00 до 
15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:

– Образац пријаве на конкурс – дат је уз 
овај оглас, чини његов саставни део и исти 
је неопходно попунити и својеручно потпи-
сати;
– Кратка биографија;
– Оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом 
у погледу образовања;
– Оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених Републике  
Србије;
– Оригинал или оверена фотокопија уве-
рења 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 
поступак (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 Цен-
тралног регистра Фонда за пензијско – инва-
лидско осигурање;
– Оверене фотокопије исправа којима се 
доказују подаци о радном искуству (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), 
уколико кандидат исто поседује;
– Оверена фотокопија исправа којима се 
доказују подаци о стручном оспособљавању, 
усавршавању и посебним областима знања 
(уколико кандидат исто поседује);
– Оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту (уколико кандидат исто 
поседује); 
– Доказ да кандидат има пријављено преби-
валиште на територији Републике Србије –
најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс;
– Доказ о завршеној полицијској обуци осно-
вног нивоа, уколико кандидат исто поседује;
– Изјава у којој се кандидат опредељује да 
ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти 
је неопходно попунити и својеручно потпи-
сати.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложeни докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управа као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 
од 06.06.2022. године. Овим се сматра да су 
сви кандидати који су ушли у изборни посту-
пак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА:

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

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/2016 и 95/2018-аутентично тума-
чење), прописано је, између осталог, да у 
поступку који се покреће по захтеву стран-
ке, орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција, 
када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће подат-
ке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлу-
чивање органа, захтев за покретање поступ-
ка ће се сматрати неуредним (члан 103.  
став 3.)

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

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

Пријаву на конкурс може поднети и кандидат 
који нема завршену полицијску обуку осно-
вног нивоа, те ће исти уколико буде изабран 
по спроведеном јавном конкурсу, решењем о 
пријему бити обавезан да наведени посебан 
испуни у року од највише две године од дана 
пријема. а у складу са актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве, биће одбачене 
решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

Република Србија
Министарство заштите  

животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ  

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54. Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, 
79/2005, 81/2005 – испр, 83/2005 – испр., 
64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009, 
99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и 
члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС”, 
бр. 2/2019 и 67/21), и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 Број:112-8853/2021 
од 28. септембра 2021. године, Агенција за 
заштиту животне средине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I Орган у коме се радна места попуња-
вају:
Агенција за заштиту животне средине, Бео-
град, Жабљачка 10А

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење  
и анализу стања буке  

и нејонизујућег зрачења  
у животној средини

Oдсек за индустријско и комунално 
загађивање, Одељење за Национални 

регистар извора загађивања, 
индикаторе и информациони систем, 

Сектор за контролу квалитета и стање 
животне средине, звање саветник,  

1 извршилац

Опис послова: Обезбеђује континуирано 
прикупљање података о изворима и нивои-
ма буке и нејонизујућег зрачења у животној 
средини; врши обраду и ажурирање пода-
така за потребе извештавања на национал-
ном и међународном нивоу из свог делокру-
га рада; учествује у припреми стратешких 
карата буке; ради на имплементацији и про-
рачуну индикатора Националне листе инди-
катора из свог делокруга рада; учествује у 
изради извештаја, информација, елабората, 
студија и анализа из свог делокруга рада; 
врши послове примарне контакт тачке за 
извештавање о стању буке у животној сре-
дини са ЕЕА; учествује у имплементацији 
стандарда и методологија у прикупљању и 
обради података, као и система квалитета у 
програмима контроле, даје подршку форми-
рању и одржавању информационог система 
животне средине Републике Србије; обавља 
и друге послове из делокруга рада Агенције 
по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичких 
или техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
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специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.
Место рада: Београд, Жабљачка 10А
Образац пријаве на конкурс можете преузети 
на сајту Агенције за заштиту животне среди-
не (www.sepa.gov.rs).

2. Радно место за припрему 
националних и међународних 

пројеката
Група за међународну сарадњу и 

управљање пројектима, Сектор за 
контролу квалитета и стање животне 

средине, звање саветник,  
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове припре-
ми националних и међународних пројеката 
и акционих планова у процесу приступања 
ЕУ у области животне средине; прати при-
мену међународних уговора чији је потпис-
ник Република Србија и припрема извештаје; 
припрема неопходну уговорну документацију 
којом се обезбеђује финансирање и којом се 
усаглашавају међународни и домаћи пропи-
си релевантни за имплементацију програма; 
прати и припрема елементе за коришћење 
пројеката из помоћи ЕУ; координира актив-
ности учесника у пројектима (локална кому-
нална предузећа, јединице локалне само-
управе и других); учествује у припреми 
извештаје међународним и европским орга-
низацијама које обезбеђују финансирање 
пројекта; обавља и друге послове из дело-
круга рада Агенције по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области природно-математичких или 
друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.
Место рада: Београд, Жабљачка 10А
Образац пријаве на конкурс можете преузети 
на сајту Агенције за заштиту животне среди-
не (www.sepa.gov.rs).

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата:
Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, дос-
тупна су сва радна места и избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи из више оба-
везних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, 
провера посебних функционалних компетен-
ција, провера понашајних компетенција и 
интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази.

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

Провера општих функционалних ком-
петенција за сва извршилачка радна 
места: 
„Организација и рад државних органа Репу-
блике Србије” – провераваће се путем теста 
(писмено),
„Дигитална писменост” – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару),
„Пословна комуникација” – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигитална писме-
ност” (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и и 
табела, табеларне калкулације), ако канди-
дат поседује важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се 
кандидату изврши провера наведене компе-
тенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Службе за управљање кадрови-
ма, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем писане 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности и организације органа (Закон 
о заштити животне средине) провераваће се 
путем писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – релевантни прописи 
и акти из делокруга радног места (Закон о 
о заштити од нејонизујућег зрачења Закон о 
заштити од буке у животној средини) прове-
раваће се путем писане симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција из 
области рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критич-
ког вредновања и анализирања доступних 
информација) провераваће се путем писане 
симулације.

2. Посебна функционална компетенција из 
области рада послова међународне сарадње 
и европских интеграција (познавање прописа 
ЕУ у контексту праћења усклађивања пропи-
са Републике Србије са прописима и стандар-
дима Европске уније) провераваће се путем 
писане симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место – прописи и акти из 
надлежности организације органа (Закон о 
заштити животне средине и Закон о упра-
вљању отпадом) провераваће се путем писа-
не симулације.
4. Посебна функционална компетенција 
за одређено радно место – страни језик 
– енглески – ниво Ц1, – провераваће се 
писано (путем теста) или увидом у серти- 
фикат.
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них комптенција могу се наћи на сајту Аген-
ције за заштиту животне средине, www.sepa.
gov.rs.

Провера понашајних компетенција за 
сва извршилачка радна места:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

Интервју са Конкурсном комисијом за 
сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту 
у органу и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са 
Конкурсном комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: 
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или пре-
дају непосредно на писарници Министарства 
заштите животне средине, ул. Немањина 
22-26, 11000 Београд са назнаком „За јавни 
конкурс”.

V Лица задужена за давање обавештења 
о конкурсу: Предраг Павловић и Ивана 
Крстић, телефон: +381(0)11 6356789, од 9,00 
до 13,00 часова.

VI Општи услови за запослење: држа-
вљанство Републике Србије; да је кандидат 
пунолетан; да кандидату раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Агенције за заштиту животне 
средине.
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 прија-
ве након што Конкурсна комисија састави 
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списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од дана 
пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење 
и други акти којима из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено  
искуство).
Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси оригинал или оверену фотокопију 
решења о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или 
решења да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
01. март 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Напомена: 
Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 
– др. пропис) прописано је, између осталог, 
да су органи у обавези да по службеној дуж-
ности, када је то непходно за одлучивање 
у складу са законским роковима, бесплат-
но размењују, врше увид, обрађују и при-
бављају личне податке о чињеницима садр-
жаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама.
Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да кандидат у делу Изјава* 
у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из служ-
бених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Конкур-
сном комисијом позивају се да у року од пет 
радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно 
који на основу достављених или прибавље-
них доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искљу-
чени из даљег изборног поступка. Докази се 
достављају на наведену адресу Министар-
ства.
Кандидати који конкуришу на више радних 
места, која се разликују у погледу тражених 
доказа о дужини радног искуства у струци 
(потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство), дужни су да их доставе, у ориги-
налу или овереној фотокопији, према услову 
о дужини радног искуства у струци из радних 
места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: за сва радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено 
време.
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, подлежу пробном 
раду од шест месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита за рад у 
државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада.
Чланом 9. Закона о државним службени-
цима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност 
у изборном поступку у односу на кандидате 
без положеног државног стручног испита.

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести почев од 
22.06.2022 године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на начин који су навели у својим 
пријавама.
Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција ће се обавити у 
Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти Србија, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Агенције за заштиту животне сре-
дине, Београду, Жабљачка бр. 10А.
Кандидати који успешно прођу једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о дату-
му, месту и времену спровођења наредне 
фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или е-mail адресе), које наведу 
у својим обрасцима пријаве.

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Агенције за заштиту 
животне средине.
Овај конкурс објављује се на интернет пре-
зентацији Агенције за заштиту животне сре-
дине (www.sepa.gov.rs) и на огласној таб-
ли Агенције за заштиту животне средине, 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: (www.suk.gov.rs), на пор-

талу e-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације 
и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

– УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

На основу члана 54. Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправ-
ка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 9. став 
1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 
и 67/21) и дописа Службе за управљање 
кадровима број: 111-00-187/2022-03 од 
11.05.2022.године, о испуњености услова 
за попуњавање извршилачког радног места, 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радно место попуња-
ва: Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде – Управа за ветерину, Нови 
Београд, Омладинских бригада 1.

II Радно место које се попуњава: 

1. Ветеринарски инспектор  
за контролу безбедности  

и квалитета хране и споредних 
производа животињског порекла
Група ветеринарске инспекције за 
контролу безбедности и квалитета  

хране и споредних производа 
животињског порекла, Одсек 

ветеринарске инспекције Београд, 
Одељење ветеринарске инспекције,  

у звању самостални саветник,  
Управа за ветерину  

– 1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области ветеринарске науке на интегри-
саним академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од нај-
мање 5 година, положен државни стручни 
испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.
Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима, 
доступна су сва радна места и избор кан-
дидата се врши на основу провере компе- 
тенција.
Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом.
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Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

Провера општих функционалних ком-
петенција за наведено извршилачко 
радно место: 
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 функ-
ционалне компетенције „Дигитална писме-
ност” (поседовању знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обради текста и табе-
ла, табеларне калкулације), ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на 
траженом нивоу и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције 
– Дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 
и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, 
ако увидом у достављени доказ не може 
потпуно да оцени поседовање ове компе- 
тенције.
Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

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

За радно место ветеринарски инспек-
тор за контролу безбедности и квалите-
та хране и споредних производа живо-
тињског порекла, Група ветеринарске 
инспекције за контролу безбедности и квали-
тета хране и споредних производа животињс-
ког порекла, Одсек ветеринарске инспекције 
Београд, Одељење ветеринарске инспекције, 
у звању самостални саветник:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спор, основе 
казненог права и казненог поступка, посту-
пак инспекцијског надзора и основе мето-
дологије анализе ризика) – провераваће се 
усмено путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из разли-
читих извора, укључујући и способност кри-
тичког вредновања и анализирања доступ-
них информација) – провераваће се усмено 
путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за 
радно место – прописи из надлежности и 
организације органа (Закон о ветеринар-
ству, Закон о добробити животиња и Закон о 
безбедности хране) – провераваће се усмено 
путем симулације.

Провера понашајних компетенција за 
наведено извршилачко радно место:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оства-
ривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс се 
шаљу поштом на адресу: Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
– Управa за ветерину, Нови Београд, Омла-
динских бригада 1, или се подносе непосред-
но на писарници Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде – Управе за 
ветерину, Нови Београд, Омладинских бри-
гада број 1, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места”. 

V Лица задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Данијела Милосављевић 
Остојић, тел: 011/3117-476 од 10.00 до 13.00 
часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима, Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и Управе за вете-
рину или у штампаној верзији на писарници 
Управе за ветерину, Нови Београд, Омладин-
ских бригада бр. 1. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. Подносилац пријаве се обавешта-
ва о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 

доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту), оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).
Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Напомена:
Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18-аутентично тумачење) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницима 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
/ уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да учесник конкурса у делу 
Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Управе за ветерину. 

XI Врста радног односа: За наведе-
но радно место радни однос заснива се на 
неодређено време.

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
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и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
09. јуна 2022. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени писаним путем на 
адресе које су навели у својим пријавама или 
путем email адресе.
Провера општих функционалних компетен-
ција, посебних функционалних компетенција 
и понашајних компетенција за наведено рад-
но место, обавиће се у Служби за управљање 
кадровима, у Палати ‘’Србија’’ Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 2. (источно 
крило). 
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће 
се у просторијама Управе за ветерину, улица 
Омладинских бригада број 1, Нови Београд.

Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контак-
те (бројеве телефона или email адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на 
извршилачком радном месту, може да се 
запосли и лице које нема положен држав-
ни стручни испит, али је дужно да га поло-
жи у прописаном року. Положен државни 
стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за све који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад 
за радни однос на неодређено време траје 
шест месеци – Државни службеник на проб-
ном раду, који је засновао радни однос на 
неодређено време и државни службеник 
који је засновао радни однос на неодређено 
време а који нема положен државни стручни 
испит, полаже државни стручни испит у року 
од шест месеци од дана заснивања радног  
односа.
Лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на 
неодређено време и лице које је засновало 
радни однос на радном месту инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за 
инспектора, полаже испит за инспектора у 
року од шест месеци од дана заснивања рад-
ног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисијa 
коју је именовао в.д. директора Управе за 
ветерину.
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minpolj.gov.rs) и огласној 
табли Министарствa пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде, на интернет презен-
тацији (www.vet.minpolj.gov.rs) и огласној 
табли Министарствa пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде – Управе за ветeри-
ну; на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на 
порталу е-управе, на интернет презента-
цији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошља- 
вање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Посао се не чека, 
посао се тражи

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ 
ПОСЛОВА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У СВОЈСТВУ 
ПРИПРАВНИКА 

I Орган у коме се попуњавају радна 
места: Министарство спољних послова, Бео-
град, Кнеза Милоша 24-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење 
унутрашњих кретања у БиХ, 

Хрватској, Македонији, Црној Гори  
и Словенији, у звању други секретар 

или трећи секретар или аташе  
– приправник

у Одељењу за суседне земље и 
Југоисточну Европу, у Сектору за 

билатералну сарадњу
радни однос на одређено време у 

својству приправника
3 извршиоца

Опис послова: Прати и изучава унутрашња 
кретања, спољно-политичку и привредну 
активност подручних држава; прати раз-
вој билатералних односа Републике Србије; 
учествује у припреми анализа, подсетника, 
дописа и телеграма; прати средства јавног 
информисања (у даљем тексту СЈИ) у складу 
са делокругом радног места; одржава кон-
такте са члановима страних ДКП; учествује у 
припремању службеника који одлазе на рад 
у ДКП; обавља и друге послове и задатке 
које му одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких 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 4 године или специја-
листичким студијама на факултету; положен 
дипломатско-конзуларни испит; најмање 4 
године радног искуства у струци за звање 
другог секретара, односно најмање 3 годи-
не радног искуства у струци за звање трећег 
секретара, односно најмање 1 година радног 
искуства у струци за звање аташеа, потреб-
не компетенције за обављање послова радног 
места одређене у Обрасцу компетенција. 

Место рада: Београд.

2. Радно место за сарадњу Р. Србије 
са УНМИК на КиМ, у звању други 
секретар или трећи секретар или 

аташе – приправник, 
у Групи за политичка питања УН, 
Одељењу за Уједињене нације,  

Сектору за мултилатералну сарадњу 
радни однос на одређено време  

у својству приправника
3 извршиоца

Опис послова: Учествује у изради плат-
форми, анализа, информација, елабората 
и других релевантних докумената у вези са 
сарадњом са УНМИК; прати седнице СБ УН 
о раду УНМИК и с тим у вези врши припре-
ме за учешће делегације Р. Србије на овим 
седницама, односно обавља све неопходне 
активности тим поводом; члан је радних 
тела у МСП и на међуресорном нивоу у вези 
са питањима која се тичу рада УНМИК; пра-
ти и проучава став водећих држава света, 
посебно сталних и несталних чланица СБ 
УН, као и међународних организација у вези 
са КиМ; учествује у активностима на плану 
обезбеђивања поштовања Резолуције СБ УН 
1244, односно статусно неутралног приступа 
УН, у погледу учешћа представника ПИС у 
Приштини у активностима МО из система УН; 
обавља и друге послове и задатке које му 
повери руководилац Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен дипломатско-конзуларни испит; 
најмање 4 године радног искуства у струци 
за звање другог секретара, односно најмање 
3 године радног искуства у струци за звање 
трећег секретара, односно најмање 1 година 
радног искуства у струци за звање аташеа, 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места одређене у Обрасцу компе-
тенција. 

Место рада: Београд.

3. Радно место за праћење 
конзуларних односа са САД, 
Канадом, Средњом и Јужном 

Америком, Аустралијом, Новим 
Зеландом, Азијом и Африком, у 
звању други секретар или трећи 

секретар или аташе – приправник 
у Групи за регионалне конзуларне 

послове IV, Одељењу за конзуларне 
послове, Сектору за конзуларне послове

радни однос на одређено време  
у својству приправника

3 извршиоца

Опис послова: Обрађује конзуларне пред-
мете у вези са конзуларно-правним питањи-
ма за подручне земље; припрема докумен-
тацију за израду извештаја, информација 
и сложенијих материјала; прима странке и 
поступа по њиховим захтевима и обрађује 
мање сложене предмете; припрема конзу-
ларне службенике за рад у ДКП; сарађује 
и одржава контакте са страним ДКП у 
Републици Србији; обавља и друге посло-
ве и задатке које му одреди руководилац  
Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
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или специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен дипломатско-конзуларни испит; 
најмање 4 године радног искуства у струци 
за звање другог секретара, односно најмање 
3 године радног искуства у струци за звање 
трећег секретара, односно најмање 1 година 
радног искуства у струци за звање аташеа, 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места одређене у Обрасцу компе-
тенција. 

Место рада: Београд.

4. Радно место за праћење 
међународних кретања, у звању 

други секретар или трећи секретар 
или аташе – приправник

у Одељењу за аналитику и подршку 
спољно-политичком планирању
радни однос на одређено време  

у својству приправника
3 извршиоца

Опис послова: Прати међународна кре-
тања у свету на основу извора доступних 
Одељењу; води евиденције; прати и доку-
ментује изворе из стручних и политичких 
часописа и друге периодике; класификује 
изворе према тематици и саставља карто-
теку; доставља унутрашњим јединицама 
Министарства информације о изворима за 
поједине теме и документе о важним скупо-
вима и догађајима; израђује извештаје и ела-
борате; обавља и друге послове и задатке 
које му одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту; положен дипломатско-конзуларни испит; 
најмање 4 године радног искуства у струци 
за звање другог секретара, односно најмање 
3 године радног искуства у струци за звање 
трећег секретара, односно најмање 1 година 
радног искуства у струци за звање аташеа, 
потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места одређене у Обрасцу компе-
тенција.

Место рада: Београд.

5. Радно место за праћење 
дипломатског и судског решавања 
спорова, у звању други секретар 
или трећи секретар или аташе – 

приправник
у Групи за међународне правосудне 

институције, у Одељењу за  
међународно правне послове

радни однос на одређено време  
у својству приправника

3 извршиоца

Опис послова: Прати и анализира питања 
дипломатског и судског решавања споро-
ва и стручно обрађује актуелна питања из 
ове области; прати рад међународних пра-
восудних институција из система УН и СЕ; 
сарађује нацрте предлога међународних 
правних ставова за потребе Министарства и 
других државних органа; израђује извештаје, 
програме и подсетнике; одржава контакте са 

представницима страних ДКП у Републици 
Србији; припрема дипломате за рад у ДКП; 
обавља и друге послове и задатке које му 
одреди руководилац Групе.

Услови: Стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен дипло-
матско-конзуларни испит; најмање 4 године 
радног искуства у струци за звање другог 
секретара, односно најмање 3 године радног 
искуства у струци за звање трећег секретара, 
односно најмање 1 година радног искуства 
у струци за звање аташеа, потребне компе-
тенције за обављање послова радног места 
одређене у Обрасцу компетенција.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата: Изборни поступак се спрово-
ди из више обавезних фаза и то следећим 
редоследом: провера општих функционал-
них компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашај-
них компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом. У свакој фази изборног поступка 
врши се вредновање кандидата и само кан-
дидат који испуни унапред одређено мерило 
за проверу одређене компетенције у једној 
фази изборног поступка може да учествује 
у провери следеће компетенције у истој или 
наредној фази. 

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се: 

1. Опште функционалне компетенције, 
и то:
организација и рад државних органа РС – 
провераваће се путем теста (писмено);
дигитална писменост – провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачу-
нару);
пословна комуникација – провераваће се 
путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције – Диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу *Рад на рачунару), доставите и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији.
Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере. 

2. Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционал-
них компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера 
посебних функционалних компетенција. У 
складу са чланом 26. став 3. Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање рад-

них места у државним органима („Службени 
гласник РС”, број 2/19 и 67/21), на јавном 
конкурсу за пријем приправника не прове-
равају се посебне функционалне компетен-
ције, осим страног језика када је одређен 
као потребна компетенција за обављање 
послова тог радног места, сходно претнодно 
навденом провераваће се следећа посебнна 
функционална компетенција: 

За радна места под редним бројевима 
1, 2, 3, 4 и 5:

Посебна функционална компетенција за рад-
но место – страни језик (енглески или руски 
или кинески или арапски или шпански или 
француски језик – ниво Б2) – провераваће 
се писмено путем теста и усмено путем раз-
говора.

Ако учесник конкурса поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући 
доказ о знању страног језика, на траже-
ном нивоу, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање 
страног језика, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страних језика који су тражени 
конкурсом), достави и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ не може пот-
пуно да оцени поседовање ове компетенције.

3. Провера понашајних компетенција: 
За наведена радна места провераваће се 
следеће понашајне компетенције: упра-
вљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, орјентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет, путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетен-
цијама. 

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министар-
ство спољних послова, Кнеза Милоша 24-26, 
11000 Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс”.

V Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Марко Стојановић, тел: 011/306-
8549 и Дејан Ђурић тел: 011/306-8250 од 
9,00 до 13,00 часова.

VI Општи услови за  запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је осам дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања 
конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
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VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на интернет 
презентацији Министарства спољних посло-
ва или у штампаној верзији на писарници 
Министарства спољних послова, Кнеза Мило-
ша 24-26, Београд.

Образац пријаве на конкурс предаје се непо-
средно на писарницу Министарства спољних 
послова, Кнеза Милоша 24-26, 11000 Београд 
са назнаком „За јавни конкурс”. Приликом 
предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Под-
носилац пријаве се обавештава о додеље-
ној шифри у року од три дана од пријема 
пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
уверења са подацима о осигурању (стажу 
осигурања) које издаје Републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање. Канди-
дати који у уверењу Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурања имају еви-
дентиран стаж осигурања неопходно је да 
доставе све доказе односно потврде, решења 
и друге акте из којих се види са којим сте-
пеном стручне спреме и у којем периоду су 
стекли стаж осигурања. За све кадидате који 
уђу у ужи избор биће организована безбед-
носна провера. 

Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као повере-
ни посао). Као доказ се могу приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

Напомена: 
*Приправник: Законом о државним службе-
ницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), између осталог, про-
писано је да је приправник лице које први 
пут заснива радни однос у својој струци и 
оспособљава се за самосталан рад; да се 
изузетно радни однос у статусу приправни-
ка може засновати и са лицем које је код 
другог послодавца било у радном односу, 
односно обављало рад ван радног односа 
на пословима у својој струци краће од вре-
мена утврђеног за приправнички стаж у сте-

пену образовања који је услов за рад на тим 
пословима; да се време проведено у радном 
односу, односно на раду ван радног одно-
са, код другог послодавца не урачунава у 
приправнички стаж; да приправнички стаж 
на радним местима са високим образовањем 
студија другог степена (дипломске академ-
ске студије – мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно са основним студијама у 
трајању од најмање четири године траје 
једну годину; да приправник заснива рад-
ни однос на одређено време, после спрове-
деног јавног конкурса. Такође, чланом 37. 
став 2. Закона о пољним пословима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07 – испр. 
и 41/09) дефинисано је да су општи услови 
за стицање звања аташа – успешно окон-
чан приправнички стаж и положен дипло-
матско-конзуларни испит. Основни програм 
Дипломатско-конзуларне обуке намењен 
је приправницима дипломатско-конзулар-
не струке, као и запосленима у Министар-
ству спољних послова којима је омогућено 
стицање дипломатског звања. Испити овог 
програма чине дипломатско-конзуларни 
испит, који представља државни стручни 
испит за државне службенике у дипломат-
ском звању. У складу са чланом 101. Зако-
ноа о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), државни службеници у дипломат-
ском звању су у обавези да полажу дипло-
матско-конзуларни испит у складу са зако-
ном којим се уређују спољни послови. У 
складу са претходно наведеним, за све кан-
дидате коју буду примљени на јавном кон-
курсу у својству приправника на одређено 
време, у току трајања приправничког стажа 
биће организован основни програм Дипло-
матско-конзуларне обуке, ради оспособља-
вања за рад на дипломатско-конзуларним  
пословима.

X Рок за подношење доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства.

Кандидати који желе да конкуришу на више 
радних места, попуњавају пријавни образац 
за свако радно место посебно. 

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

Радни однос за пријем приправника заснива 
се на одређено време ради обуке приправни-
ка и траје годину дана.

Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под јед-
наким условима доступна сва радна места и 

да се избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност за засни-
вање радног односа.

XII Датум и место провере компетен-
ција учесника конкурса у изборном 
поступку: са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев 
од 10. јуна 2022. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона или имејл-адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија” Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило). 

Провера знања страног језика и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у прос-
торијама Министарства спољних послова, 
Београд, Кнеза Милоша 24-26.

Кандидати који су успешно прошли једну 
фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

XIII Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима / уверење о положеном право-
судном испиту, уверење о положеном струч-
ном испиту. 

Законом о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – 
аутентично тумачење) прописано је, између 
осталог, да је орган дужан да по службеној 
дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује (члан 
9 став 3); да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће те податке прибавити сама (члан 103  
став 3). 

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

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју је именовао министар спољ-
них послова. Овај конкурс се објављује на 
интернет презентацији (www.mfa.rs) и оглас-
ној табли Министарства спољних послова; 
на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на интер-
нет презентацији, огласној табли и перио-
дичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.
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Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ  
И СПОРТА

На основу члана 54. Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправ-
ка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 9. став 
1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), а у складу са Закључком Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-5030/2021, од 
28. маја 2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

I Орган у коме се попуњава радно 
место: 
Министарство омладине и спорта, Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку 
нормативним и правним пословима, 

у звању млађи саветник
у Одељењу за стратешке, нормативне, 

правне и оперативно – аналитичке 
послове, у Сектору за омладину 

– 2 извршиоца

Опис посла:
учествује у припреми стручне основе за изра-
ду нацрта законских и предлога других ака-
та у области политике за младе и за потребе 
Фонда за младе таленте Републике Србије;
прати и учествује у анализи закона, других 
прописа и упоредно правних решења од 
значаја за припрему радне верзије закона, 
нацрта и предлога других прописа и општих 
аката;
прикупља податке и пружа стручну подршку 
у припреми мишљења о правилној примени 
закона и других прописа у области политике 
за младе и за потребе Фонда за младе тален-
те Републике Србије;
учествује у изради општих и појединачних 
аката из делокруга Сектора; 
учествује у припреми мишљења о предлози-
ма и нацртима аката која припремају друга 
министарства;
прикупља и обрађује информације и стручне 
прилоге за припрему платформи за разгово-
ре и службена путовања;
обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичкимструковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање једна година рад-
ног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима, положен 

државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

2. Радно место за праћење  
програма у области омладине,  

у звању млађи саветник
у Одсеку за сарадњу са удружењима  
и канцеларијама за младе, у Сектору  

за омладину – 1 извршилац

Опис посла:
учествује у припреми конкурсне документа-
ције и спровођењу јавних конкурса;
учествује у праћењу програма и пројеката 
који се спроводе на основу јавних конкурса и 
закључених уговора; 
сарађује са носиоцима пројеката у вези са 
достављањем извештаја и информација у 
току реализације уговора; 
припрема одговоре на дописе и поднеске у 
вези са делокругом Сектора; 
учествује у припреми анализа и извештаја о 
спроведеним конкурсима и утицају на оства-
рење циљева у области омладине; 
обавља и друге послове које одреди шеф 
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру 
образовно – научног поља природно – мате-
матичких наука или друштвено – хуманис-
тичких наука или техничко – технолошких 
наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалис-
тичкимструковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање једна годи-
на радног искуства у струци или најмање 
пет година радног стажа у државним орга-
нима, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном  
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

3. Радно место за нормативне 
послове, у звању саветник

у Одсеку за нормативне, правне и 
оперативно – аналитичке послове  

у спорту, у Сектору за спорта  
– 1 извршилац

Опис посла:
учествује у изради нацрта закона, подзакон-
ских аката и других аката који се односе на 
спорт; 
прикупља податке за припрему предлога 
одговора на амандмане народних посланика 
на предлоге закона из делокруга Сектора; 
припрема нацртe мишљења о примени зако-
на и других аката из области спорта;
припрема нацртe мишљења о предлозима 
аката која припремају друга министарства, а 
у вези са делокругом Сектора;
обавља послове извештавања о праћењу 
и спровођењу политике у области спорта; 
сарађује са органима надлежним за вођење 
статистике;
сарађује са другим унутрашњим јединицама 
у оквиру Министарства с циљем имплемента-
ције закона из делокруга сектора; 
сарађује са Сектором за међународну сарадњу; 
обавља и друге послове које одреди шеф 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичкимструковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету и најмање три 
године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

4. Радно место за инспекцијске 
послове у спорту – инспектор,  
у звању самостални саветник

у Одсеку за инспекцијске послове  
у спорту, у Сектору за спор  

– 1 извршилац

Опис посла:
спроводи инспекцијски надзор и превентив-
но деловање у области спорта; 
поступа по представкама и извештава подно-
сиоце о предузетим радњама и мерама и даје 
обавештења странкама; 
подноси пријаве надлежним органима у скла-
ду са својим овлашћењима и закључује спо-
разуме о признавању прекршаја; 
води евиденције о извршеним инспек циј-
ским надзорима у области спорта и изра-
ђује периодичне извештаје о обављеном  
надзору;
пружа стручну и саветодавну помоћ надзи-
раном субјекту у сложенијим стварима за 
обављање спортских активности и делат-
ности;
анализира извештаје о самопровери и 
самопроцени надзираних субјеката у области 
спорта;
учествује у изради предлога контролних лис-
та плана инспекцијског надзора и годишњег 
извештаја о раду;
проверава испуњеност услова за вршење 
послова стручног оспособљавања за спорт-
ска занимања, односно звања;
обавља друге послове које одреди шеф 
Одсека.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области правне науке или из нау-
чне области физичко васпитање и спорт 
на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким-
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, положен испит за инспектора, као 
и потребне компетенције за рад на радном  
месту. 

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

5. Радно место за координацију 
оперативних процеса изградње 

и одржавање спортске 
инфраструктуре, 
у звању саветник

у Одељењу за управљање 
инфраструктурним пројектима,  

у Сектору за спорт – 1 извршилац
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Опис посла:
прати оперативне процесе у поступку 
изградње и приликом предузимања актив-
ности на одржавању спортске инфраструкту-
ре и израђује извештаје о предузетим актив-
ностима;
учествује у изради програма за реализацију 
активности изградње и одржавања спортске 
инфраструктуре; 
непосредно прати и координира процесе 
приликом припреме и извођења радова на 
терену;
сарађује са извођачима радова; 
учествује у раду комисија за примопредају 
изграђених објеката; 
прикупља податке и врши размену информа-
ција од значаја за благовремено и ефикас-
но поступање при реализацији планираних 
активности;
предлаже мере за унапређивање активности 
при реализацији изградње и одржавања 
спортске инфраструктуре;
обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно – научног поља друштвено – хуманис-
тичких наука или техничко – технолошких 
наука или природно – математичких наука 
на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичкимструковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету и 
најмање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

6. Радно место за правне послове  
и припрему уговора,  

у звању саветник
у Одељењу за управљање 

инфраструктурним пројектима,  
у Сектору за спорт – 1 извршилац

Опис посла:
израђује предлоге уговора, учествује у изра-
ди предлога финансијског плана, предлога 
решења о распореду средстава за пројек-
те спортске инфраструктуре плана извр-
шења и годишњег плана јавних набав-
ки, одлука и других аката у поступку јавне  
набавке; 
учествује у раду комисија за јавне набавке; 
сачињава и доставља извештаје о спроведе-
ним поступцима јавних набавки; 
припрема решења о примопредаји изведе-
них радова и других аката у току реализације 
уговора, учествује у раду комисија и других 
радних тела;
припрема мишљења на предлоге и нацрте 
закона и подзаконских аката, сарађује са 
јединицама локалне самоуправе као корис-
ницима спортских објеката; 
обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама,  

специјалистичкимструковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и нај-
мање три године радног искуства у стру-
ци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном  
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

7. Радно место за послове 
финансијског управљања и 
контроле, у звању саветник

у Одељењу за финансијско-материјалне, 
аналитичке и информатичке послове,  

у Секретаријату министарства  
– 1 извршилац

Опис посла:
припрема предлоге интерних аката из 
области финансијског управљања и кон-
троле;
проучава законе и друге прописе од значаја 
за област финансијског управљања и кон-
троле и припрема предлоге за доношење, 
као и измене и допуне аката из надлежности 
Министарства из ове области;
припрема предлоге и сугестије у вези прак-
тичне примене методологије и стандарда 
финансијског управљања и контроле;
израђује годишњи извештај о систему 
финансијског управљања и контроле;
учествује у обједињавању и пружању струч-
не помоћи у процесу израде процедура рада 
кроз Мапе пословних процеса и дијаграма 
тока активности;
прикупља податке и учествује у припре-
ми Стратегије управљања ризицима Мини-
старства;
пружа стручну помоћ у усаглашавању и 
начину имплементације и развоја система 
финансијског управљања и контроле у коор-
динацији са организационим јединицама;
обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичкимструковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факулте-
ту и најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

8. Радно место за књиговодствено  
– финансијске послове,  

у звању сарадник
у Одељењу за финансијско-материјалне, 

аналитичке и информатичке послове,  
у Секретаријату министарства  

– 1 извршилац

Опис посла:
учествује у изради периодичних и годишњег 
књиговодственог извештаја и биланса;
попуњава и контролише образац извршења 
буџета;

прати прописе који се односе на финансијско 
– материјално пословање буџетских ко - 
рисника;
врши пријем и контролу формалне исправ-
ности књиговодствених исправа;
контролише исправност књиговодствене еви-
денције и врши усклађивање са подацима из 
главне књиге Трезора;усаглашава и сравњује 
књиговодствено стање главне књиге Трезора 
са помоћним евиденцијама;
води евиденцију основних средстава и сит-
ног инвентара;
евидентира правдање исплаћених средстава, 
извршених повраћаја средстава;
сачињава извештаје о правдању и повраћаји-
ма средстава;
учествује у сравњењу књиговодстве ног стања 
са реалним стањем у процедури пописа;
учествује у припреми и обради захтева за 
пренос средстава на основу приложене 
финансијске документације;
врши усаглашавање података са ИОС обрас-
цима;
врши чување и архивирање рачуноводствене 
документације у складу са Законом;
бавља и друге послове које одреди начелник 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три 
године, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

9. Радно место књиговође,  
у звању референт

у Одељењу за финансијско-материјалне, 
аналитичке и информатичке послове,  

у Секретаријату министарства  
– 1 извршилац

Опис посла:
врши пријем и контролу формалне исправности 
књиговодствених исправа, обрађује доку-
ментацију, контира и припрема за књижење;
евидентира све пословне промене у послов-
ним књигама и помоћне евиденције у складу 
са прописима;
води прописане аналитичке књиговодствене 
евиденције чије податке усклађује са пода-
цима из главне књиге Трезора;
припрема књиговодствене податке и изра-
ђује периодичне и годишње књиговодствене 
извештаје и билансе;
контролише и обавља анализу исправности 
унетих података;
сарађује са другим органима у вези са књи-
говодственим евидентирањем основних 
средстава;
одговоран је за чување пословне књиге и 
евиденција;
обавља и друге послове које одреди начел-
ник Одељења.

Услови: образовање стечено у средњој шко-
ли и радно искуство у струци од најмање две 
године, положен државни стручни испит, као 
и потребне компетенције за рад на радном 
месту. 

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.
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10 Радно место руководилац  
Групе за интерну ревизију,  

у звању виши саветник
у Групи за интерну ревизију  

– 1 извршилац

Опис посла:
руководи Групом, организује, пружа стручна 
упутства, координира и надзире рад држав-
них службеника у Групи;
стара се о правилној примени ревизорских 
стандарда, припрема извештаје из делокру-
га Групе;
обезбеђује највиши професионални ниво 
обављања интерне ревизије као битног еле-
мента управљачке структуре;
обавља послове ревизије коришћења средста-
ва ЕУ и других међународних организација;
спроводи надзор над извршењем посло-
ва ревизије, руководи ревизијама система 
интерних контрола, ревизијама успешности 
пословања и ревизијама усаглашености 
пословања са законима, интерним актима и 
уговорима;
прати контролу спровођења датих препорука 
и даје кључни допринос у изради предлога 
стратешких, годишњих и оперативних пла-
нова рада и исте подноси на одобравање 
министру, надгледа спровођење годишњег 
плана интерне ревизије и примену методо-
логија интерне ревизије, одобрава планове 
обављања појединачних ревизија и припре-
ма и подноси на одобрење министру план за 
професионалну обуку и професионални раз-
вој интерних ревизора и прати рад интерних 
ревизора;
обезбеђује координацију рада Групе са 
другим органима контроле давањем смер-
ница и разменом информација, израђује 
нацрт повеље интерне ревизије, припре-
ма извештаје из делокруга рада јединице 
и обезбеђује одржавање организационих и 
професионалних етичких стандарда;
сарађује са Државном ревизорском институ-
цијом, другим државним органима, међуна-
родним и домаћим струковним институција-
ма, удружењима и Централном јединицом за 
хармонизацију;
обавља и друге послове по налогу министра.

Услови: стечено високо образовање из нау-
чне области економске науке, менаџмент 
науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким-
струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама 
на факултету и најмање седам година рад-
ног искуства у струци на пословима реви-
зије, финансијске контроле или рачуновод-
ствено – финансијским пословима, положен 
државни стручни испит, положен испит за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сек-
тору, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

11. Радно место интерног ревизора, 
у звању саветник

у Групи за интерну ревизију  
– 1 извршилац

Опис посла:
обавља послове који се односе на ревизију 
начина рада, која представља оцену посло-

вања и процеса, укључујући и нефинансијске 
операције у циљу оцене економичности, 
ефикасности и успешности и руководи реви-
зорским тимом;
учествује у руковођењу ревизијама система 
интерних контрола, ревизијама успешности 
пословања и ревизијама усаглашености 
пословања;
прати контролу спровођења датих препо-
рука, даје оцену и мишљење о припремље-
ним извештајима о обављеним ревизијама;
учествује у вршењу провере примене закона, 
провере поштовања правила интерне кон-
троле и оцени система интерне контроле у 
погледу њихове адекватности и потпуности;
пружа савете руководству и запосленима;
израђује извештаје са предлогом мера о 
резултатима ревизије;
помаже руководиоцу интерне ревизије у 
руковођењу, планирању, организовању и 
надзирању спровођења интерне ревизије;
примењује професионалне и етичке стан-
дарде;
израђује нацрт стратешког и годишњег пла-
на ревизије и сачињава годишње, периоди-
чне извештаје за послове које се реализују у 
извештајном периоду, сарађује са буџетском 
инспекцијом;
сачињава годишње и периодичне извештаје 
за послове које реализује у извештајном 
периоду;
учествује у ревизији коришћења средстава 
ЕУ и других међународних организација;
обавља и друге послове које одреди руково-
дилац Групе.

Услови: стечено високо образовање из 
научне области економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичкимструковним 
студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање 
3 године радног искуства у струци, од чега 
најмање једна година радног искуства на 
пословима ревизије, финансијске контро-
ле или рачуноводствено – финансијским 
пословима, положен испит за овлашћеног 
интерног ревизора у јавном сектору, као и 
потребне компетенције за рад на радном  
месту.

Место рада: Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више оба-
везних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и 
понашајне компетенције и фазе у којој се 
спроводи интервју са комисијом. У свакој 
фази изборног поступка врши се вредновање 
кандидата и само кандидат који испуни уна-
пред одређено мерило за проверу одређене 
компетенције у једној фази изборног поступ-
ка може да учествује у провери следеће ком-
петенције или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције, и то:

Опште функционалне компетенције:
„Организација и рад државних органа Репу-
блике Србије” – провераваће се путем теста 
(писано);

„Дигитална писменост” – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару);
„Пословна комуникација” – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигитална писме-
ност”, ако поседујете важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања 
компетенције – Дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачуна-
ру), доставите и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату 
изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно 
да оцени поседовање ове компетенције.

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компе-
тенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – нормативни послови (законо-
давни процес) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о младима) – 
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (енглески језик 
Б2 ниво) – провераваће се путем теста  
(писано).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско – материјални 
послови (методе и поступци финансијског 
планирања, анализе и извештавања) – про-
вераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Национална стратегија 
за младе) – провераваће се путем симула-
ције (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – страни језик (енглески језик Б2 
ниво) – провераваће се путем теста (писано).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – нормативни послови (законо-
давни процес и примена номотехничких и 
правно – техничких правила за израду прав-
них аката (усаглашеност прописа и општих 
аката у правном систему)) – провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за 
радно место – релевантни прописи и акти 
из делокруга радног места (Закон о спорту; 
Закон о општем управном поступку; Закон о 
Влади и Пословник о раду Владе) – провера-
ваће се путем симулације (усмено).
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За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција 
за област рада – инспекцијски послови 
(основе прекршајног права и прекршајни 
поступак и поступак инспекцијског надзо-
ра и основе методологије анализе ризи-
ка) – провераваће се путем симулације  
(усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Закон о спорту и 
Закон о јавним скијалиштима) – провераваће 
се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско – аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из раз-
личитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Закон о спорту и 
Закон о планирању и изградњи) – провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – студијско – аналитички посло-
ви (прикупљање и обрада података из раз-
личитих извора, укључујући и способност 
критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за 
радно место – релевантни прописи и акти 
из делокруга радног места (Закон о јав-
ним набавкама и Закон о јавној своји-
ни) – провераваће се путем симулације  
(усмено).

За радно место под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско – материјални 
послови (Буџетски систем Републике Србије 
и терминологија, стандарди, методе и проце-
дуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Правилник о зајед-
ничким критеријумима и стандардима за 
успостављање, функционисање и извешта-
вање о систему финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору) – провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско – материјални 
послови (Буџетски систем Републике Србије 
и терминологија, стандарди, методе и проце-
дуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Правилник о стан-
дардном класификационом контном плану 
за буџетски систем) – провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – финансијско – материјални 
послови (Буџетски систем Републике Србије 
и терминологија, стандарди, методе и проце-
дуре из области буџетског рачуноводства и 
извештавања) – провераваће се путем симу-
лације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о министар-
ствима) – провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Правилник о стан-
дардном класификационом контном плану 
за буџетски систем) – провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови руковођења (основи 
управљања људским ресурсима – провера-
ваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (методе и 
алати интерне ревизије, Повеља интерне 
ревизије, стратешки и годишњи план интер-
не ревизијe и спровођење Годишњег плана 
интерне ревизије) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Правилник о зајед-
ничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије 
у јавном сектору) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (енглески језик 
Б2 ниво) – провераваће се путем теста  
(писано). 

За радно место под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за 
област рада – послови ревизије (методе и 
алати интерне ревизије, Повеља интерне 
ревизије, стратешки и годишњи план интер-
не ревизијe и спровођење Годишњег плана 
интерне ревизије) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – релевантни прописи и акти из 
делокруга радног места (Правилник о зајед-
ничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за 
поступање и извештавање интерне ревизије 

у јавном сектору) – провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за рад-
но место – страни језик (енглески језик Б2 
ниво) – провераваће се путем теста (писано). 

V Провера понашајних компетенција:
Провера понашајних компетенција за 
радна места под редним бр. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. и 11:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за 
раднo местo под редним бројем 10:
Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет и управљање људским ресурси-
ма) – провераваће се путем психометријских 
тестова и интервјуа базираног на компетен-
цијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за конкретно извршилачко 
радно место:
Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа 
–провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).
Информације o материјалимa за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министар-
ство омладине и спорта, Булевар Михајла 
Пупина 2, 11070 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких 
радних места”.

VIII Лице које је задужено за давање 
обавештења: Весна Стругар, тел: 011-311-
7581, Министарство омладине и спорта, од 
12,00 до 14,00 часова.

IX Општи услови за запослење: држа-
вљанство Републике Србије; да је учесник 
конкурса пунолетан; да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у држав-
ном 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 под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је приложен уз текст 
овог конкурса и који је саставни део Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 2/19 и 67/21). 
Образац пријаве доступан је на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Министарства омладине и спорта или 
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у штампаној верзији на писарници Управе за 
заједничке републичких органа, Министар-
ства омладине и спорта, Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што Конкурсна комисија 
састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносиоци 
пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба - 
вештења.

Напомена: Пример правилно попуњеног 
обрасца пријаве се може погледати на бло-
гу Службе за управљање кадровима (https://
kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку 
„Образац пријавеˮ.

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном струч-
ном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврда, решење и други акти из којих 
се види на којим пословима, у ком периоду и 
са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство).
Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама као поверени 
посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка,пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
(5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писано се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног  
поступка.
Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства омладине и спорта. 

XIV Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређено 
време.
Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.
Кандидати без положеног испита за инспек-
тора (за радно место под редним бројем 4.) 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа. 
Кандидати без положеног испита за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сек-
тору (за радна места под редним бр. 10. и 
11.) примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.
Чланом 9. Закона о државним службени-
цима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да 
се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом, положеним 
испитом за инспектора или положеним испи-
том за овлашћеног интерног ревизора немају 
предност у изборном поступку у односу на 
кандидате без положеног државног стручног 
испита, положеног испита за инспектора и 
положеног испита за овлашћеног интерног 
ревизора.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном по ступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне 
и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података 
наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 
13. јуна 2022. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на начин који су 
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се оба-
вити у Служби за управљање кадровима, 
у Палати „Србија” Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина број 2 – (источно крило). 
Провера посебних функционалних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом 
ће се обавити у просторијама Министарства 
омладине и спорта, у Палати „Србија”, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 – 
(источно крило). Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона 
или e-mail адресе или путем телеграма) које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органи-
ма/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/16 и 95/18 – атентично тумачење) 
прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то нео-

пходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Потребно је да кандидат у делу 
*Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који 
начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени 
посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао министар омладине и  
спорта.
Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.mos.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa омладине и спорта, на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-уп-
раве и на интернет презентацији, оглас-
ној табли и у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs може се 
погледати опис послова оглашеног радног 
места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ  
СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

На основу члана 54. Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС” бр. 
79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 
67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуња-
вање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21) и 
Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 
Број: 112-3149/2021 од 27.04.2021. године,  
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно 
место:
Републички сеизмолошки завод, Београд, 
Ташмајдански парк бб

II Радно место која се попуњава:

Радно место за процену сеизмичког 
ризика, у звању самостални 

саветник
1 извршилац

Oпис послова: Учествује у прорачуну еле-
мената сеизмичког хазарда за потребе изра-
де карте хазарда и израђује карте сеизмич-
ког ризика за територију Републике Србије, 
региона, јединице локалне самоуправе, под-
ручја посебне намене; aнализира податке о 
регистрацијама убрзања осциловања чести-
ца тла јаких земљотреса, креира и ажурира  
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базу дигиталних акцелерограма; врши про-
рачун еластичних спектара одговора и 
фактора тла за потребе класификације по 
Еурокоду ЕН1998-1; предлаже емпиријске 
релације за предикцију њиховог амплитуд-
них утицаја на локацијама, као и параме-
тре спектралних функција и фактора тла за 
сеизмички сигурно пројектовање; одређује 
пројектне сеизмичке параметаре, укључујући 
и аналитичке и експерименталне процене 
сеизмичког одговора локалног тла и ефека-
та амплификације на основу регистрованих 
микронемира, слабих и јаких земљотреса; 
Израђује сеизмички сценарио земљотреса 
и његових могућих техногених извора, ради 
утврђивања угрожености објеката услед 
утицаја земљотреса; утврђује нумеричке 
емпиријске моделе макросеизмичког поља 
за територију Републике Србије на основу 
прикупљених резултата оштећења објеката 
код појаве јаких земљотреса и дефинише 
карте изосеиста; утврђује параметре наила-
зака сеизмичких таласа на сеизмограмима, 
дефинише магнитуде и лоцира земљотресе 
креира и дистрибуира основне информације 
о земљотресу за јавност; анализира прос-
торну и временску расподелу регистрованих 
и лоцираних земљотреса и њихову корела-
цију са могућим техногеним изворима ради 
утврђивања утицаја земљотреса на капитал-
не објекте и израђује извештај; прикупља и 
утврђује податке о категорији и заступље-
ности појединих оштећења на објектима на 
терену са евидентирањем ефеката на људи-
ма, тлу и промена у природи, ради предла-
гања степена сеизмичког интензитета са 
израдом извештаја; обавља и друге послове 
по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из 
стручне области геолошко инжењерство-сту-
дијски програм геофизика, геотехника или 
грађевинско инжењерство-студијски програм 
грађевинарство или из области физичке нау-
ке-студијска група општа физика, на основ-
ним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; поло-
жен државни стручни испит; најмање 5 годи-
на радног искуства у струци као и потребне 
компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.

III Фазе изборног поступка и учешће 
кандидата:

Сагласно члану 9. Закона о државним служ-
беницима („Слжбени гласник РС” бр. 79/05, 
81/05 – испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – 
испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20), кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима, дос-
тупна су сва радна места и избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак се спроводи у више оба-
везних фаза следећим редоследом: провера 
општих функционалних компетенција, прове-
ра посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интер-
вју са комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се 
вредновање кандидата и само кандидат који 
испуни унапред одређено мерило за проверу 
одређене компетенције у једној фази избор-

ног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној 
фази. 
Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функ-
ционалне компетенције.

Провера општих функционалних ком-
петенција:

1. „Организација и рад државних органа РС” 
– провераваће се путем теста (писмено)
2. „Дигитална писменост” – провераваће се 
решавањем задатака (практичним радом на 
рачунару).
3. „Пословна комуникација” – провераваће се 
путем симулације (писано).

Напомена: у погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „Дигиталана писме-
ност” (поседовања знања и вештина у 
основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обраде текста и табе-
ла, табеларне калкулације) ако учесник кон-
курса поседује важећи сертификат, потврду 
или одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „Диги-
тална писменост”, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно попуњен у делу *Рад на 
рачунару) достави и тражени доказ у оргина-
лу или овереној фотокопији.
Комисија ће одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције ако уви-
дом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припре-
му кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

Провера посебних функционалних ком-
петенција:

Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компе-
тенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
радно место – страни језик (енглески језик 
ниво Б2) – провераваће се писaно путем  
теста;

Напомена: Ако кандидат поседује важећи 
сертификат потврду или други одговарајући 
доказ о знању енглеског језика на траже-
ном нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање 
енглеског језика, неоходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у 
делу *Знање страног језика који је тражен 
конкурсом) достави и тражени доказ у орги-
налу или овереној фотокопији.

2. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови анализирања подата-
ка: методoлогија за утврђивање параметара 
наилазака сеизмичких таласа на сеизмогра-
мима, одређивањa магнитуде, лоцирање и 
извештавање јавности о основним информа-
цијама о земљотресу, провераваће се писа-
но, путем симулације;

3. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови синтетизовања пода-

така: методе израде сеизмичког сценариа 
земљотреса и његових могућих техногених 
извора, ради утврђивања угрожености обје-
ката услед утицаја земљотреса, провераваће 
се писано, путем симулације;

4. Посебна функционална компетенција за 
радно место – прописи и акта из надлежнос-
ти органа (Закон о Републичком сеизмолош-
ком заводу), провераваће се писано, путем 
симулације;

5. Посебна функционална компетенција за 
радно место – возачка дозвола („Б” катего-
рије), доказиваће се путем оверене фотоко-
пије возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да 
оверену фотокопију возачке дозволе „Б” 
категорије, достави уз пријавни образац.

Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Републичког сеизмолошког 
завода www.seismo.gov.rs.

Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање профе-
сионалних односа, савесност, посвећеност и 
интегритет) – провераваће се путем психо-
метријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту 
и прихватање вредности државних органа 
– провераваће се путем интервјуа са коми-
сијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
обра зац пријаве на јавни конкурс: 
Пријаве на конкурс шаљу се поштом или се 
предају непосредно у просторијама Репу-
бличког сеизмолошког завода, Ташмајдан-
ски парк бб, 11120 Београд, са назнаком: „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места”.

V Лице задужено за давање обаве-
штења: Љиљана Солдат, тел.: 011/3035-740 
од 9,00 до 13,00 часова.

VI Општи услови за  запослење: 
држављанство Републике Србије; да је кан-
дидат пунолетан, да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног одно-
са и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок 
за подношење пријава је 8 (осам) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа 
„Послови” Нацоналне службе за запошља-
вање. 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Службе за управљање 
кадровима и Републичког сеизмолошког 
завода или у штампаној верзији у просто-
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ријама Републичког сеизмолошког завода, 
Београд, Ташмајдански парк бб.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подноси-
лац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Шифра пријаве уноси се у обра-
зац пријаве након што Конкурсна комисија 
састави списак кандидата међу којима се 
спроводи изборни поступак. Подносилац 
пријаве се обавештава о додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријема пријаве 
достављањем наведеног податка на начин 
који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је 
оверена фотокопија важеће дозволе за упра-
вљање моторним возилом Б категорије.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је 
писани доказ о знању рада на рачунару. 
Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „Дигитал-
на писменост” осим уколикo комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихва-
тити као доказ којим се кандидат ослобађа 
од провере опште компетенције „Дигитална 
писменост”. 

IX Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / кан-
дидати са положеним правосудним испи-
том уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у којем периоду је стечено 
радно искуство); оверена фотокопија важеће 
дозволе за управљање моторним возилом Б 
категорије.
Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или 
у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно, општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу при-
ложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у 
основним судовима, односно, општинским  
управама.

Напомена: Законом о општем управном 
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) приписано је 
између осталог, да су органи обавезни да по 
службеној дужности када је то неопходно за 
одлучивање у складу са законским роковима, 
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и 
прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим 

ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама. Документа о чињеницама 
о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима/уверење о положеном право-
судном испиту.

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

X Рок за подношење доказа: кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе 
изборног поступка, пре интервјуа са Кон-
курсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене дока-
зе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно, који на основу достављених или 
прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на адресу: Републички 
сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански 
парк бб.

XI Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести почев од 
13. јуна 2022. године, о чему ће кандидати 
бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим 
пријавама.
Провера општих функционалних компетен-
ција и посебне функционалне компетенције 
за радно место–страни језик (енглески језик 
ниво Б2) и понашајних компетенција ће се 
обавити у Служби за управљање кадрови-
ма, у Палати „Србија”, Нови Београд, Буле-
вар Михаила Пупина број 2 (источно крило). 
Провера осталих посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама 
Републичког сеизмолошког завода Таш-
мајдански парк бб. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног 
поступка на контакте (бројеве телефона или 
електрoнске адресе), које наведу у својим 
пријавама.

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

НАПОМЕНЕ: Кандидат који први пут засни-
ва радни однос у државном органу подлежe 
пробном раду у трајању од шест месеци. 
Кандидат без положеног државног стручног 
испита прима се на рад под условом да тај 
испит положи до окончања пробног рада. 
Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност приликом заснивања радног 
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао в.д. директора Републичког 
сеизмолошког завода.

Овај оглас објављује се на интернет пре-
зентацији Републичког сеизмолошког заво-
да: www.seismo.gov.rs, огласној табли Репу-
бличког сеизмолошког завода, интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет презентацији 
и периодичном штампаном издању огласа 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени 
у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

НОВИ СА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕЧЕЈУ

Бечеј
тел. 021/6912-329

Радно место које се попуњава:

Радно место на извршним 
предметима, у звању референта

1 извршилац

Опис послова: води уписнике предмета за 
извршење и спроводи сва извршења решења 
судија, води књигу одузетих предмета пре-
кршаја, врши доставу одлука, жалби и дру-
гих писмена по извршним предметима. Сва-
кодневно прегледа рокове и предмете који 
се налазе у евиденцији и поступа по нало-
гу судије. Одговара за ажурност предмета. 
Извршава правоснажна решења. Стара се о 
наплати новчаних казни и трошкова прекр-
шајног поступка и извршењу казни затвора 
и стара се о извршењу заштитних мера. Пре-
дузима мере за принудну наплату новчаних 
казни. Даје обавештења на основу података 
из уписника списа. Обавља и друге послове 
по налогу шефа извршне писарнице, секре-
тара и председника суда.

УСЛОВИ за рад: IV степен стручне спреме 
друштвеног, природног или техничког сме-
ра, положен државни стручни испит, нај-
мање две године радног искуства у струци и 
потребне компетенције за рад на овом рад-
ном месту.

Место рада: Прекршајни суд, Бечеј, Данила 
Киша 8

Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из 
више обавезних фаза у којима се провера-
вају опште функционалне, посебне функцио-
налне и понашајне компетенције и фазе у 
којој се спроводи интервју са комисијом. 1. 
Провера општих функционалних компетен-
ција – „Организација и рад државних органа 
РС” – провера ће се вршити путем теста (пис-
мено) – „Дигитална писменост” – провера ће 
се вршити решавањем задатака (практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ 
о познавању рада на рачунару) – „Пословна 
комуникација” – провера ће се вршити пис-
мено путем симулације.

НАПОМЕНА: У погледу провере опште 
функционалне компетенције „Дигитална 
писменост”, ако кандидат поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару и жели 
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да на основу њега буде ослобођен тести-
рања компетенције – Дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно 
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачу-
нару) достави и тражени доказ у оригиналу 
или овереној фотокопији. Комисија ће на 
основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који 
је приложен и кандидата ослободи тестовне 
провере. Провера сваке од општих функцио-
налних компетенција не може трајати дуже 
од једног сата. Кандидати који су освојили 
један бод у провери одређене компетенције, 
искључују се из даљег изборног поступка. 
Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих функционал-
них компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Прекршајног суда у Бечеју. 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, 
међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компе-
тенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција. 2. Провера посебних 
функционалних компетенција. Посебне функ-
ционалне компетенције које се проверавају у 
изборном поступку су: Посебна функционал-
на компетенција – познавање прописа: Закон 
о државним службеницима и Судски послов-
ник (познавање одредби Судског пословни-
ка које се односе на рад на радном месту 
на извршним предметима) – провера ће се 
вршити писаним путем – тест, време израде 
писаног задатка не може бити дуже од једног 
сата. Посебна функционална компетенција у 
области рада административни послови, суд-
ска писарница – познавање канцеларијског 
пословања – провера ће се вршити усменим 
путем разговором са кандидатом. Посебна 
функционална компетенција у области рада 
административни послови, судска писарница, 
Унос података, евидентирање, коришћење 
и ажурирање података у базама подата-
ка (провера ће се вршити усменим путем – 
разговор са кандидатом, време за припрему 
усменог задатка не може бити дуже од пола 
сата. Након пријема извештаја о резултати-
ма провере посебних функционалних компе-
тенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу посебних функционалних 
компетенција, врши се провера понашајних 
компетенција. 3. Провера понашајних ком-
петенција. Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) – провераваће се од стра-
не дипломираног психолога путем упитника. 
Након пријема извештаја о резултатима про-
вере понашајних компетенција, међу канди-
датима који су испунили мерила за проверу 
понашајних компетенција, приступа се фази 
у којој се спроводи Интервју са комисијом. 
4. Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата. Процена мотивације за рад на рад-
ном месту и прихватање вредности државних 
органа – провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено). 

Датум оглашавања: 25.05.2022.године

Рок за подношење пријава:. Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања 
у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – листу „Послови”. 
Последњи дан рока за подношење пријава је 
02.06.2022.године.

Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интер-
нет презентацији Прекршајног суда у Бечеју 
или у штампаној верзији у писарници суда, у 
седишту суда у Бечеју, улица Данила Киша 
број 8. Приликом предаје пријаве на јавни 
конкурс, пријава добија шифру под којом 
подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спрово-
ди изборни поступак. Подносиоци пријаве се 
обавештавају о додељеној шифри у року од 
три дана од пријема пријаве, достављањем 
наведеног податка на начин који је у пријави 
назначио за доставу обавештења. 

Остали докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са Конкурс-
ном комисијом: биографија са наводима о 
досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења којом се потврђује 
стручна спрема која је наведена у условима 
за радно место; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решење, и други акти из којих се 
може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стече-
но радно искуство у струци); оригинал или 
оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издата од стране држав-
них органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу;
– оригинал уверење да кандидат није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест 
месеци (издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, не 
старије од 6 месеци) други докази о стече-
ним знањима и вештинама. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно 
место у органу у коме ради или решење да 
је нераспоређен. Одредбом чланова 9. и 103. 
Закона о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС” бр. 18/16 и 95/18-аутентич-
но тумачење), прописано је, између осталог, 
да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Документ о чињеницама 
по којима се води службена евиденција је: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и уверење да кандидат није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци. Прекршајни суд у Бечеју ће приба-
вити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција изузев уколико наведе-
не доказе кандидат сам достави, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка. Потребно је да кандидат попуни 
изјаву, која представља саставни део образ-
ца пријаве на конкурс за радно место којом 
се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. За све доказе који се прилажу 
у фотокопији, фотокопија мора бити оверена 

код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јав-
ни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних 
судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су ове-
рене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене 
од надлежног органа неће се разматрати. 
Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају 
бити преведени на српски језик и оверени од 
стране овлашћеног судског тумача. 

Рок за подношење осталих доказа: кан-
дидати који су успешно прошли претходне 
фазе изборног поступка, пре интервјуа са 
Конкурсном комисијом позивају се да у року 
од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати 
који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, 
писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу Прекршајни суд у Бечеју, 
улица Данила Киша број 8, са назнаком „Јав-
ни конкурс за попуну извршилачког радног 
места на извршним предметима”.

Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: са учесницима конкурса чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, пот-
пуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак (провере општих функцио-
налних компетенција, посебних функционал-
них компетенција, понашајних компетенција 
и интервју са Конкурсном комисијом) ће се 
спровести у просторијама Прекршајног суда 
у Бечеју у улици Данила Киша бр.8. Канди-
дати ће о датуму и времену бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.
Учесници конкурса који су успешно прошли 
једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или електорнске адресе), 
које наведу у својим пријавама.

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

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

Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу, у периоду од 10 – 13 часо-
ва: секретар суда Слађана Кременовић тел: 
021/6912-463. 

Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс шаље се на адресу Прекршајни суд 
у Бечеју, Бечеј, Данила Киша 8, са назна-
ком „Јавни конкурс за попуну извршилачког 
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радног места на извршним предметима” или 
непосредно предаје у седишту Прекршајног 
суда у Бечеју, Бечеј, Данила Киша 8, у писар-
ници суда.

Напомене: овај конкурс се објављује на 
интернет презентацији и огласној табли Пре-
кршајног суда у Бечеју, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли 
и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Кандидати који су освојили 
један бод у провери одређене компетенције 
искључују се из даљег изборног поступка. 
Кандидати без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима 
примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од шест месеци. Положен 
државни испит није предност за заснивање 
радног односа. Кандидати који први пут 
заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Избор-
ни поступак ће бити спроведен без дискри-
минације по основу расе, боје коже, пола, 
вере, националности, етничког порекла или 
инвалидитета. Конкуренција се заснива на 
квалитету и отворена је за све који испуња-
вају прописане услове. Сви изрази, појмови, 
именице, придеви и глаголи у овом огласу 
који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и 
на особе женског пола. Државни службеник 
који се пријављује на конкурс, уместо уве-
рења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је  
нераспоређен.

ЗРЕЊАНИН

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Општине Сечањ, Вожда Карађорђа 74

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис посла: 1. представља и заступа Турис-
тичку организацију; 2. предлаже основе 
пословне политике, Програм рада и план 
развоја Туристичке Организације; 3. извр-
шава одлуке Управног и Надзорног одбора; 
4. предлаже Управном одбору организацију 
рада Туристичке организације; 5. подно-
си извештаје о резултатима рада и финан-
сијског пословања Туристичке организације 
Управном одбору и Оснивачу; 6. предлаже 
Управном одбору Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мес-
та у Туристичкој организацији; 7. доноси 
општа акта која не доноси Управни одбор; 8. 
обезбеђује законитост рада и обавља друге 
послове утврђене Законом и Статутом Турис-
тичке организације.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидат мора да испуњава 
и следеће услове: 1. да поседује стечено 
високе образовање на основним академ-
ским студијама – VII степен стручне спреме, 
приоритет смер туристички или из области 
друштвених наука. 2. Да има радно искуство 
од 4 година, од чега најмање 2 године на 
руководећим пословима и најмање 1 годи-
ну радног искуства у области туризма. 3. 
Познавање једног страног језика и рада на 
рачунару (MS office, интерент). 4. Да посе-

дује организационе способности и вештине 
добре комуникације. 5. Да нема законских 
сметњи за његово именовање. Директор се 
бира на четири године и може бити поно-
во биран. Стручна оспособљеност, знања и 
вештине кандидата за именовање директо-
ра оцењује се увидом у податке из пријаве 
и доказе поднете уз пријаву на јавном кон-
курсу, писаном и усменом провером, односно 
на други одговарајући начин сходно потре-
бама рада Јавне службе, у складу са Зако-
ном о Јавним службама. Неопходно је да 
кандидат поднесе следећу документацију: 1. 
Извод из матичне књиге рођених. 2. Уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија). 3. Диплому или уверење о стеченом 
образовању (оригинал или оверена копија). 
4. Доказ о радном искуству (фотокопија рад-
не књижице). 5. Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело и да се против 
њега не води кривични поступак. 6. Оверену 
фотокопију личне карте. 7. Биографију (ЦВ). 
Рок за подношење пријаве кандидата је 10 
дана и почиње да тече од дана објављивања 
Јавног конкурса у публикацији „Послови” и 
на интернет страници Туристичке органи-
зације општине Сечањ. Пријаве слати на 
следећу адресу: Туристичка организација 
општине Сечањ, Вожда Карађорђа 74, 23240 
Сечањ у затвореној коверти са назнаком „За 
јавни конкурс за избор директора Туристич-
ке организације општине Сечањ”. Неблаго-
времене, неразумљиве и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

Трговина и услуге

ТП ЛАСЕР ДОО
Београд, Раковица, Видиковачки венац 2г

e-mail: office@lasser.rs
тел. 064/6442-316

Дипломирани правник

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно познавање рада на рачуна-
ру (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). 
Слање пријаве за посао мејлом office@lasser.
rs и јављање на контакт телефон 064/644-
2316.

ЕУРОСТАН ДОО БЕОГРАД
Милутина Бојића 6 Стари Град

e-mail: eurostan@gmail.com
тел: 060/0878-161

Пословни секретар
место рада Раковица

УСЛОВИ: Основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook)
Рад у сменама и пробни рад. Контакт 
060/0878-161. Слање пријава мејлом 
eurostan@gmail.com и majamitrovic898@
yahoo.com

“PROFI TEAM PLUS” DOO
11070 Нови Београд,  

Бежанијских илегалаца 3
тел. 069/209-0719

Радник обезбеђења
на одређено време до 3 месеца

20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било 
којем занимању. Пријаве слати на e-mail: 
nenad.bajcetic@profiteamplus.rs у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

ПР ПРАЊЕ И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ
“CLEAN MASTER PLUS”

11070 Нови Београд,  
Уроша Мартиновића 19/4

тел. 064/399-6996

Руковаоц машинама за прање  
и пеглање веша

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме 
у било којем занимању, пробни рад 1 месец. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

PD “GOOD HOUSE” DOO
11070 Нови Београд,  

Милутина Миланковића 132
тел. 011/613-0030

Хигијеничарка
на одређено време до 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве 
слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ПАНСПОРТ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

Ветерник, Стевана Пеци Поповића 21
тел. 062/1110-999

Помоћни магационер

УСЛОВИ: III; II или I степен стручне спреме; 
без обзира на радно искуство. Рок за пријаву 
10.06.2022. Јављање на горе наведени теле-
фон.

MEDIA-PRESS PORT DOO 
Суботица, Матије Корвина 17

тел. 062/769-405

Хигијеничар
место рада Нови Сад

УСЛОВИ: III; II или I степен стручне спреме; 
без обзира на радно искуство; одржавање 
хигијене. Рок за пријаву 13.06.2022. Јављање 
на горе наведени телефон.

ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА  
ПРО ОРГ НОВИ САД 

21000 Нови Сад, Кеј жртава рације 8
тел: 066/400-731

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 
без обзира на радно искуство. Рок за пријаву 
15.06.2022. Јављање на горе наведени број 
телефона.

Национална служба
за запошљавање
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ДОО МИН-С СЕРВИС
21000 Нови Сад

тел. 021/2100-374, 064/6846-383

Аутомеханичар, сервисирање  
и поправка моторних возила

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV; III или II степен стручне спреме 
аутомеханичар или сервисни аутомеханичар; 
без обзира на радно искуство; теренски рад; 
обезбеђен превоз. Рок за пријаву 31.05.2022. 
Јављање на горе наведене бројеве теле- 
фона.

Аутоелектричар, сервисирање  
и поправка моторних возила

УСЛОВИ: IV; III или II степен стручне спре-
ме, аутоелектричар; без обзира на искуство; 
теренски рад. Рок за пријаву 31.05.2022. 
Јављање на горе наведене телефонске 
бројеве.

БИМАЛ СУНЦЕ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 064/8401-050
e-mail: dragana.simic@bimal-group.com

Асистент менаџера ланца 
снабдевања

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме-еко-
номиста; енглески језик-средњи ниво; основ-
на информатичка обука; возачка дозвола „Б” 
категорија; 3 године радног искуства. Прија-
ве слати мејлом. Рок за пријаву је до попуне.

AMIGO COMPANY DOO
Панчево 26000, Жарка Зрењанина 25

Продавац
5 извршилаца

УСЛОВИ: лице за контакт: Марков Иван, 
e-mail: amigopancevo@gmail.com. Контакт 
телефон: 064/6404-133. Слање пријаве за 
посао слати мејлом. Јављање кандидата на 
контакт телефон, 064/6404-136; 064/642-
1080. Достављање радних биографија на 
увид. Број тражених извршилаца 5, од којих 
је 2 лица са инвалидитетом.

ROYAL MUNCHKINS AGENCIJA
11000 Београд, Цара Лазара 5-7

тел. 063/7557-271

Гувернанта
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме 
(пожељно психолог, педагог, учитељ); 
пожељно познавање рада на рачунару; 
пожељно енглески језик на средњем / вишем 
нивоу.

Персонални асистент
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII/1 степен стручне спре-
ме (пожељно дефектолог, педагог, медицин-
ска сестра).

Дадиља
5 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII/1 степена стручне 
спреме; пожељно познавање рада на рачу-

нару; пожељно енглески језик на средњем / 
вишем нивоу.

ОСТАЛО: кандидати да пошаљу ЦВ на e-mail: 
marijastrojiljkovic8@gmail.com или да се јаве 
на наведени број телефона.

“PD GOODHOUSE” DOO
11070 Нови Београд,  

Милутина Миланковића 132
тел. 011/613-0030

Чистач – перач возила
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве 
слати у року од 15 дана од дана објављи-
вања огласа.

НЕБОЈША ВУЈАНАЦ ПР ЈАВНИ 
ИЗВРШИТЕЉ КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: vujanac.izvrsitelj@gmail.com

тел. 069/58-31606

Административни радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV -ССС, без обзира на занимање; 
радно искуство није неопходно; обавезна 
возачка дозвола Б категорије; знање рада 
на рачунару; енглески језик – почетни ниво.

ОСТАЛО: за више информација позвати кон-
такт телефон: 069/583-1606 или проследити 
ЦВ на следећу мејл адреса: vujanac.izvrsitelj@
gmail.com, најкасније до 31.05.2022.

FENIKS EUROPE  
Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: fenixeuropedoo1@gmail.com

Пакер

УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације 
и на занимање; радно искуство није неопход-
но; обавезна возачка дозвола Б категорије и 
да је лице активан возач; предвиђен пробни 
рад месец дана.
Опис посла: припрема производње, пако-
вање готовог производа. Начин конкури-
сања: кандидати своју радну биографију тре-
ба да проследе на e-mail:fenixeuropedoo1@
gmail.com , најкасније до 17.06.2022.

EXCELLENT CARGO DOO 
ЗА ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈУ 

НОВИ САД
21000 Нови Сад,  

Родољуба Чолаковића 12/313
тел. 064/8481-302

Возач у међународном саобраћају
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV; III; II или I степен стручне 
спреме; без обзира на радно искуство; возач-
ка дозвола Ц категорије; возачка дозвола 
Е категорије. Рок за јављање 18.06.2022. 
Јављање на горе наведени број телефона.

Царински заступник

УСЛОВИ: VII; VI; V или IV степен стручне 
спреме; без обзира на радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије; енглески језик; 
обезбеђен превоз. Рок за пријаву 17.06.2022. 
Јављање на број телефона 064/848-1303.

ДОМАЋА МЛЕКАРА
Маглић, Ћирпанова 36

Самостални књиговођа
место рада Маглић

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме; основ-
на информатичка обука; обука за књиго-
водствене послове у предузећу; са радним 
искуством; припрема података и обрачун 
пдв; састављање годишњег извештаја. Рок 
за пријаву18.06.2022. Јављање на број теле-
фона 062/243-569.

ELECTROCONSULT DOO
21000 Нови Сад, Олге Петров25

тел. 064/6437-019

Инжењер електротехнике

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме дипло-
мирани инжењер електро технике за теле-
комуникације; VI/2 струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства; основна 
информатичка обука; возачка дозвола Б 
категорије; енглески језик. Рок за пријаву 
10.06.2022. Јављање на горе наведени број 
телефона.

МЕЊАЧНИЦА МАРТИН
21000 Нови Сад

тел: 065/420-1301

Мењач новца

УСЛОВИ: VII; VI; V или IV степен струч-
не спреме; без обзира на радно искуство; 
лиценца за мењачке послове; основна 
онформатичка обука; рад у сменама, место 
рада Сремска Каменица. Рок за пријаву 
18.06.2022. Јављање на горе наведени број 
телефона.

ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ДИС ДОО КРЊЕВО
26000 Панчево, Милоша Обреновића 12

тел. 026/330-106
e-mail:hr@dis.rs

Магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: Лице за контакт: Санела Јовано-
вић. Посебна знања и вештине: Основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, 
Outlook). Директно упићивање кандидата 
према договореним терминима за разговор, 
Панчево,Милоша Обреновића 12 од 08.00 до 
13.00 часова. Слање пријаве за посао мејлом 
hr@dis.rs, Јављање кандидата на контакт 
телефон, 062/330-106.

NICEFOODS RESTORANI  
DOO BEOGRAD

Булевар Јаше Томића 85а
тел. 064/8256-880

e-mail:ivana.kuzmanovic@rs.mcd.com

Продавац бургера и колача
5 извршилаца

УСЛОВИ: рад у сменама, ноћни рад ,обез-
беђен превоз, обезбеђена исхрана, енглески 
језик-почетни ниво, лице са завршеним III 
степеном стручне спреме – продавац, лице 
са завршеним III степеном стручне спре-
ме, лице са завршеним IV степеном стручне  
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спреме-продавац, лице са завршеним IV сте-
пеном стручне спреме, место рада Велика 
Плана, трајање конкурса 13.06.2022. Кон-
такти са послодавцем; јављање кандидата 
на контакт телефон, Ивана Кузмановић Јан-
ковић 064/8256-880.

Прављење бургера и колача
5 извршилаца

УСЛОВИ: рад у кухињи рад у сменама, ноћ-
ни рад ,обезбеђен превоз,обезбеђена исхра-
на, енгленски језик – почетни ниво, лице 
са завршеним III степеном стручне спреме 
– кувар једноставних јела, лице са завр-
шеним III степеном стручне спреме, лице 
са завршеним IV степеном стручне спре-
ме – кувар, лице са завршеним IV степеном 
стручне спреме, место рада Велика Плана, 
трајање конкурса 13.06.2022. Контакти са 
послодавцем; јављање кандидата на кон-
такт телефон, Ивана Кузмановић Јанковић  
064/8256-880.

GENERAL FACILITY  
MANAGEMENT DOO

11000 Београд, Ресавска 76
тел. 063/286-372

Хигијеничарка / хигијеничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна 
школа. Кандидати да пошаљу ЦВ на e-mail: 
agvoyager@gmail.com или да се јаве на наве-
дени број телефона. Рок за пријављивање 
20.06.2022. год.

„АЛБА ИНВЕСТ” ДОО
11070 Нови Београд,  

Булевар Михаила Пупина 10к
тел. 064/811-03-04

Собарица
5 извршилаца

СЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељ-
но искуство на сличним пословима, пробни 
рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: rs.fbe.
adm@falkensteiner.com у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

BREM GROUP ДОО
Београд, Раковица, Ослобођења 39б

e-mail: nrk@sbb.rs

Административни радник  
у области управљања отпадом

УСЛОВИ: пробни рад од три месеца. Пожељ-
но је да је активан возач Б категорије. Рад 
на рачунару MS Office, напредни ниво Excel 
и Word, Windows. Почетни ниво енглеског 
језика.

MI AMOR BY LUKA-BEUTY SALON
11000 Београд, Булевар ослобођења 20б

тел. 063/733-7332

Женски и мушки фризер
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, женски 
и мушки фризер; радно искуство најмање 
12 месеци; радни однос на одређено време 
до 6 месеци; рад у сменама; пробни рад 1  
месец.

ОСТАЛО: пријава заинтересованих кандида-
та на телефон 063/733-7332, контакт особа 
Виолета Бурић, или на e-mail violetaburic@
gmail.com.

MI AMOR BY LUKA-BEUTY SALON
11000 Београд, Булевар ослобођења 20б

тел. 063/733-73-32

Маникир и педикир
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, мани-
кир-педикир; радно искуство најмање 12 
месеци; радни однос на одређено време до 6 
месеци; рад у сменама; пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: пријава заинтересованих кандида-
та на телефон 063/733-73-32, контакт особа 
Виолета Бурић, или на e-mail violetaburic@
gmail.com.

МАМБА М&Б
11090 Београд,  

Станка Пауновића Вељка 78 б
тел. 060/0559-558

Козметичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању

ОСТАЛО: Рад у сменама, радно искуство 3 
месеца.

Фризер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме у 
наведеном занимању.

ОСТАЛО: Рад у сменама, радно искуство 3 
месеца. Јављање кандидата на контакт теле-
фон 060/0559-558.

КОВИНГ ДОО
Нови Београд, Јурија Гагарина 34

тел. 060/0316889
e-mail: brankos@koving.com

Менаџер продаје – продаја 
некретнина

на одређено време,  
са местом рада у Ужицу

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII ссс, потребно је радно искуство 
у продаји непокретности или банкарству, 
знање рада на рачунару. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Медицина

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК & ИМПЛАНТ 

ЦЕНТАР
21000 Нови Сад, Алексе Шантића 64

тел. 063/8348-009

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме стомато-
лошка сестра; стручни испит за здравстве-
не раднике; основна информатичка обука. 
Рок за пријаву 06.06.2022. Јављање на горе 
наведени телефон.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Технички секретар за пријем  
у радни однос у ДЗ Жабари

на одређено време до 31.12.2022

Опис послова: припрема материјал, заказује 
и води евиденцију састанака, рокова и 
обавеза руководиоца, прима, разврста-
ва и дистрибуира службену пошту и другу 
документацију; води евиденцију о кретању 
дистрибуиране поште и извршеној корес-
поденцији; комуникацира са странкама 
путем телефона; спроводи странке према 
протоколу; прикупља, уређује, припрема 
и контролише податке неопходне за изра-
ду анализа, извештаја и пројеката; пружа 
подршку у обради података из делокруга  
рада.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них законом завршена средња стручна спре-
ма. Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које радно место се пријављујете треба 
доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, извод 
из МК рођених не старије од шест месеци 
или оверена фотокопија. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће дуж-
ни да доставе лекарско уверење, уверење 
о држављанству и уверење надлежног суда 
да се против њих не води кривични посту-
пак. Пријаву са документацијом доставити на 
адресу: Дом здравља Жабари, кнеза Милоша 
бб. 12374 Жабари.

ИГОР РИСТИЋ  
ПР СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 

СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА 
ЦЕНТАР ЗА ДЕНТАЛНУ  
ЕСТЕТИКУ БЕОГРАД

11000 Београд, Цвијићева 38
тел. 011/2759-289

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стома-
толошка сестра. Радно место подразуме-
ва рад у сменама, предвиђен пробни рад. 
Посебна знања и вештине: основна инфор-
матичка обука (Word, Excel, Exsplorer, Outlok) 
Енглески језик – средњи ниво.
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ОСТАЛО: Слање пријава за посао путем 
мејла dentist@iristic.com Јављање кандида-
та на контакте телефоне: 011/2759-289 и 
063/1151-687. Оглас отворен до 31.05.2022.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 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 прос-
тора, прибора и материјала потребног за 
рад у Заводу и на терену, води рачуна о 
исправности опреме и апарата за рад (днев-
но, недељно, месечно одржавање), а према 
упутствима произвођача, учествује у вођењу 
прописане документације, учествује у изра-
ди периодичних извештаја, учествује у изра-
ди документације ИМС-а, примени исте и 
предлаже промене уколико постоји потре-
ба за изменом процеса рада, води рачуна 
о правилном руковању медицинским отпа-
дом и заштити и очувању животне средине, 
врши пријем добровољних давалаца (ДДК), 
регистрацију и унос података у информа-
циони систем у заводу и на терену, пома-
же ДДК у попуњавању упитника у Заводу 
и на терену, врши тест контроле хемогло-
бина ДДК у Заводу и на терену, одређује 
АБО крвногрупну припадност ДДК оријента-
ционом методом на плочици у Заводу и на 
терену, врши венепункцију даваоца крви, 
узима узорке крви за имуносеролошка тес-
тирања у Заводу и на терену, брине о ДДК 
за време и непосредно након давања крви 
у Заводу и на терену, учествује у збриња-
вању нежељених реакција код ДДК у Заво-
ду и на терену, доставља узорке узете крви 
од ДДК лабораторији за тестирање уз спро-
водну листу, доставља узете јединице крви 
лабораторији за производњу продуката од 
крви, уз спроводну листу,обавља и друге 
послове из делокруга рада техничара IV сте-
пена трансфузијског смера сходно потребама  
Завода.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни 
испит, лиценца, најмање 6 месеци радног 
искуства у том звању. Потребна документа-
ција: пријава на оглас, фотокопија дипломе/
уверења о завршеној медицинској школи 
лабораторијског или општег смера, фотоко-
пија уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопија лиценце, фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ 
о радном искуству у виду уверења/потврде 
послодавца, фотокопије радне књижице и 
др. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања јавног огласа у публика-
цији „Послови”. Оглас ће бити објављен и на 
wеб сајту Министарства здравља Републике 
Србије и wеб 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 назнаком „За оглас” или непосред-
но управи Завода за трансфузију крви Војво-
дине сваког радног дана од 8 до 14 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих 
послова у: 1) Референтној лабораторији за 
прикупљање и транспорт узорака у рефе-
рентну лабораторију Европске уније за 
дифтерију и велики кашаљ Одељења за 
референтне лабораторије, 2) Одсеку за уро-
гениталне инфекције, 3) Одсеку за пријем 
узорака и 4) Одсеку за микологију и парази-
тиологију Центра за микробиологију Инсти-
тута за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић – Батут”

1. Виши санитарни техничар/
санитарно – еколошки инжењер
на одређено време до шест месеци  

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: врши узи-
мање и припрему узорка за микробиолошка 
испитивања; припрема, одржава и врши кон-
тролу исправности лабораторијске опреме и 
сарађује са надлежним интерним субјектима; 
одржава културе микроорганизама; изводи 
лабораторијске анализе биолошког мате-
ријала, у складу са номенклатуром услуга 
на секундарном и терцијарном нивоу здрав-
ствене заштите и установама на више нивоа 
здравствене заштите; организује спровођење 
интерне контроле квалитета дијагностикума; 
организује и врши фенотипску дијагностику 
култура микроорганизама из домена рефе-
рентности; учествује у процесу транспорта 
узорака у референтну лабораторију Европ-
ске уније за дифтерију и велики кашаљ; 
контролише лабораторијску документацију; 
учествује у обуци и тренингу лабораторијс-
ког особља; учествује у припреми извештаја; 
спроводи активности стручног усавршавања 
у области лабораторијске технике. обавља и 
друге послове из делокруга рада лаборато-
рије по налогу шефа референтне лаборато-
рије.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању, знање рада на рачунару.

2. Виши санитарни техничар/
санитарно – еколошки инжењер
на одређено време до шест месеци  

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: узима и 
припрема узорке за микробиолошка испити-
вања, припрема реагенсе, подлоге и опре-
му за микробиолошка испитивања, изво-
ди микробиолошке дијагностичке технике 
по налогу лекара специјалисте у складу са 
номенклатуром услуга на секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите и уста-
новама на више нивоа здравствене зашти-
те, одржава изолате и референтне културе 
микроорганизама, организује спровођење 
интерне контроле квалитета дијагностику-
ма, спроводи процедуре провере контро-
ле квалитета тестова, реагенаса и подлога 
под надзором лекара, одржава, контролише 

и рукује апаратима према упутству произ-
вођача, након обуке која је организована од 
стране овлашћеног лица, учествује у обуци 
и тренингу лабораторијског особља, обавља 
административне послове, води документа-
цију и уноси резултате испитивања,учест-
вује у припреми извештаја, обавља и друге 
послове из делокруга рада Одсека по налогу 
шефа Одсека.

УСЛОВИ. високо образовање: на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању, знање рада на рачунару.

3. Виши санитарни техничар/
санитарно – еколошки инжењер
на одређено време до шест месеци  

због повећаног обима посла
3 извршиоца

Опис послова и радних задатака: узима 
узорке за микробиолошка испитивањa, врши 
издавање резултата, припрема документа-
цију за фактурисање, припрема простор, 
медицинску опрему и иструменте за рад, 
припрема узорке за микробиолошка испити-
вања, припрема реагенсе, подлоге и опрему 
за микробиолошка испитивањ, води доку-
ментацију, стара се о одржавању лаборато-
ријске опреме, учествује у набавци потреб-
ног материјала за рад, учествује у обуци и 
тренингу лабораторијског особља, обавља 
административне послове, врши наплату 
услуга за микробиолошка испитивања, врши 
транспорт узорака са територије града Бео-
града, одлаже и уклања медицински отпад 
на прописан начин, обавља и друге послове 
из делокруга рада Одсека по налогу шефа 
Одсека. Користи следеће улазне информа-
ције: документоване описе метода испити-
вања, документа система квалитета, као и 
правила струке. Све носаче информација у 
складу са одредбама Закона о слободном 
приступу информацијама.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; – на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању, возачка дозвола „Б” кате-
горије, знање рада на рачунару

4. Виши санитарни техничар/
санитарно – еколошки инжењер
на одређено време до шест месеци  

због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: врши 
узорковање биолошког материјала, при-
према узорке, реагенсе, подлоге и опрему 
за микробиолошка испитивања; припрема, 
одржава и врши контролу исправности лабо-
раторијске опреме; одржава културе микро-
организама; изводи микробиолошке лабо-
раторијске анализе биолошког материјала; 
врши надзор над управљањем, раздвајањем 
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и дистрибуцијом инфективног медицинског 
отпада; врши микроскопски преглед узора-
ка под надзором одговорне особе; спроводи 
активности стручног усавршавања лабора-
торијског особља; обавља административне 
послове; обавља и друге послове из дело-
круга рада Центра по налогу шефа Одсека и 
Главног техничара.

УСЛОВИ: високо образовање:на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању, знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић-Батут”, Др Суботића 5, 11000 
Београд са назнаком: „За конкурс – виши 
санитарни техничар/санитарно – еколошки 
инжењер (центар за микробиологију)”. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање, на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије, на огласној 
табли и интернет страници ИЈЗС „Др Милан 
Јовановић – Батут”.

„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Виша медицинска сестра/техничар  
у гинекологији и акушерству

Опис послова и радних задатака: припре-
ма простор, реагенсе, подлоге и опрему за 
микробиолошка испитивања, узима гине-
колошке брисеве за микробиолошка испи-
тивања, изводи микробиолошке процедуре 
по налогу лекара специјалисте, у складу са 
номенклатуром услуга на секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите и уста-
новама на више нивоа здравствене заштите, 
учествује у спровођењу интерне контроле 
квалитета дијагностикума, одлаже и уклања 
медицински отпад на прописан начин, води 
документацију и евиденцију о потрошњи 
дијагностикума, обавља административне 
послове, учествује у набавци потребног 
материјала, учествује у обуци и тренингу 
лабораторијског особља, обавља и друге 
послове из делокруга рада Одсека по налогу 
шефа Одсека.
УСЛОВИ: високо образовање:на струковим 
студијама првог степена (основне струковне/
академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању, знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: 
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић – Батут”, Др Суботића 5, 11000 
Београд са назнаком: „За конкурс – виша 
медицинска сестра/техничар у гинекологији 
и акушерству”. Само ће кандидати који уђу 
у ужи избор бити обавештени о резултати-
ма. Рок за подношење пријава је 8 дана од 

дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, на интернет 
страници Министарства здравља Републике 
Србије и на огласној табли и интернет стра-
ници ИЈЗС „Др Милан Јовановић – Батут”.

„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих 
послова у Референтној лабораторији за 
Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Yersinia 
enterocolitica Одељења за референтне лабо-
раторије Центра за микробиологију Институ-
та за јавно здравље Србије „Др Милан Јова-
новић – Батут”

Виши санитарни техничар/
санитарно – еколошки инжењер

Опис послова и радних задатака: припрема 
биолошке узорке, реагенсе, подлоге и опре-
му за микробиолошка испитивања; припрема, 
одржава и врши контролу исправности лабо-
раторијске опреме и сарађује са надлежним 
интерним субјектима; ради на лабораторијским 
анализаторима; одржава културе микроорга-
низама; изводи лабораторијске анализе био-
лошког материјала, у складу са номенклатуром 
услуга на секундарном и терцијарном нивоу 
здравствене заштите и установама на више 
нивоа здравствене заштите; организује спро-
вођење интерне контроле квалитета дијагно-
стикума; организује и врши фенотипску дијаг-
ностику култура микроорганизама из домена 
референтности; учествује у процесу произ-
водње и контроле антисерума за типизацију 
микроорганизама из домена референтности; 
контролише лабораторијску документацију; 
учествује у обуци и тренингу лабораторијс-
ког особља; учествује у припреми извештаја; 
спроводи активности стручног усавршавања у 
области лабораторијске технике.

УСЛОВИ: високо образовање:на струковим 
студијама првог степена (основне струковне 
студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању, знање рада на рачунару. 
Пријаве и CV слати на адресу: Институт за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић – Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд 
са назнаком: „За конкурс – виши санитарни 
техничар/санитарно – еколошки инжењер 
(одељење за референтне лабораторије)”. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије и 
на огласној табли и интернет страници ИЈЗС 
„Др Милан Јовановић – Батут”.

АПОТЕКА „ГАЛАТЕЈА”
11090 Београд, Стевана Опачића 9

тел. 060/161-3602

Дипломирани фармацеут са 
лиценцом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

ОСТАЛО: Рад у сменама, лиценца за фарма-
цеута, без обзира на радно искуство.

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

ОСТАЛО: Рад у сменама, без обзира на рад-
но искуство. Јављање кандидата на контакт 
телефон 060/161-3602.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 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 прос-
тора, прибора и материјала потребног за 
рад у Заводу и на терену, води рачуна о 
исправности опреме и апарата за рад (днев-
но, недељно, месечно одржавање), а према 
упутствима произвођача, учествује у вођењу 
прописане документације, учествује у изради 
периодичних извештаја, учествује у изради 
документације ИМС-а, примени исте и пред-
лаже промене уколико постоји потреба за 
изменом процеса рада, води рачуна о пра-
вилном руковању медицинским отпадом и 
заштити и очувању животне средине, врши 
пријем добровољних давалаца (ДДК), регис-
трацију и унос података у информациони 
систем у заводу и на терену, помаже ДДК у 
попуњавању упитника у Заводу и на тере-
ну, врши тест контроле хемоглобина ДДК у 
Заводу и на терену, одређује АБО крвногру-
пну припадност ДДК оријентационом мето-
дом на плочици у Заводу и на терену, врши 
венепункцију даваоца крви, узима узорке 
крви за имуносеролошка тестирања у Заводу 
и на терену, брине о ДДК за време и непо-
средно 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 лаборато-
рији за тестирање уз спроводну листу, дос-
тавља узете 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.

УСЛОВИ:средња стручна спрема, завршена 
средња медицинска школа образовног про-
фила – медицински техничар или лабора-
торијски техничар, стручни испит, лиценца, 
најмање 6 (шест) месеци радног искуства у 
том звању. Потребна документација: прија-
ва на оглас, фотокопија дипломе/уверења 
о завршеној средњој медицинској школи 
образовног профила – медицински техни-
чар или лабораторијски техничар, фотоко-
пија уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопија лиценце, фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, фотокопија личне 
карте, кратка биографија (ЦВ), доказ о рад-
ном искуству у виду уверења/потврде посло-
давца, фотокопије радне књижице и др. 
2. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања јавног огласа у огласним 
новинама „Послови” Националне службе за 
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запошљавање. 3.Оглас ће бити објављен и 
на wеб сајту Министарства здравља Републи-
ке Србије и wеб сајту Завода за трансфузију 
крви Војводине. 4.Пријаве се подносе путем 
поште на адресу: Завод за трансфузију крви 
Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови 
Сад, са назнаком „За оглас” или непосредно 
управи Завода за трансфузију крви Војводи-
не сваког радног дана од 8 до 14 часова. 5. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ЛЕКАРСКА ОРДИНАЦИЈА  
FATA CLINIC

21000 Нови Сад, Коло Српских сестара 13 а
тел. 066/071-113

Медицинска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основ-
на информатичка обука; без обзира на рад-
но искуство; енглески језик. Рок за пријаву 
30.05.2022. Јављање кандидата на горе 
наведени број телефона.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА” 
СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, Кнез Михајлова 51
тел. 026/240-725

Педијатријска сестра / техничар – 
општи смер

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад 
у сменама у Општој болници Смедерево. 
Пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом уз назнаку: 
„Сагласан/на сам да Општа болница „Све-
ти Лука” Смедерево, обрађује моје личне 
податке (адреса, ЈМБГ, бр.телефона, е-маил, 
бр. лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам), оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, -оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у комо-
ру, ако поседује радно искуство, потребно је 
доставити радне карактеристике од претход-
ног послодавца, фотокопију / очитану личну 
карту, доказ о објављеним стручним радови-
ма у стручним публикацијама, уколико кан-
дидат поседује, доказ о знању страног јези-
ка (енглески, немачки, француски или руски) 
са потврдом уколико кандидат поседује или 
фотокопија индекса. Комисија именована 
одлуком директора ће сачинити ранг листу и 
дати директору предлог за пријем кандидата. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у Публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима доставља-
ти у затвореним ковертама преко писарни-
це Опште болнице „Свети Лука” Смедерево 
или путем поште на адресу: Општа болница 
„Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, 
уз напомену „Пријава на оглас”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обрати-
ти на телефон: 026/240-725.

Гинеколошко / акушерска сестра
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад 
у сменама у Општој болници Смедерево. 
Пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом уз назнаку: 
„Сагласан/на сам да Општа болница „Свети  

Лука” Смедерево, обрађује моје личне подат-
ке (адреса, ЈМБГ, бр.телефона, е-маил, бр. 
лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам), оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у комо-
ру, ако поседује радно искуство, потребно је 
доставити радне карактеристике од претход-
ног послодавца, фотокопију / очитану личну 
карту, доказ о објављеним стручним радови-
ма у стручним публикацијама, уколико кан-
дидат поседује, доказ о знању страног јези-
ка (енглески, немачки, француски или руски) 
са потврдом уколико кандидат поседује или 
фотокопија индекса. Комисија именована 
одлуком директора ће сачинити ранг листу и 
дати директору предлог за пријем кандидата. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у Публикацији 
„Послови”, код Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве са доказима достављати 
у затвореним ковертама преко писарнице 
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или 
путем поште на адресу: Општа болница „Све-
ти Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз 
напомену „Пријава на оглас”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. За ближе информације можете се обрати-
ти на телефон: 026/240-725.

Лабораторијски техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад 
у сменама, у Општој болници Смедерево. 
Пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом уз назнаку: 
„Сагласан/на сам да Општа болница „Све-
ти Лука” Смедерево, обрађује моје личне 
податке (адреса, ЈМБГ, бр.телефона, е-маил, 
бр. лиценце и друго у вези са реализацијом 
огласа на који се јављам), -оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце или решења о упису у комо-
ру, ако поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од прет-
ходног послодавца, фотокопију / очитану 
личну карту, доказ о објављеним стручним 
радовима у стручним публикацијама, уколи-
ко кандидат поседује, доказ о знању стра-
ног језика (енглески, немачки, француски 
или руски) са потврдом уколико кандидат 
поседује или фотокопија индекса. Комисија 
именована одлуком директора ће сачини-
ти ранг листу и дати директору предлог за 
пријем кандидата. Рок за подношење прија-
ва на оглас је 8 дана од дана објављивања 
огласа у Публикацији „Послови”, код Нацио-
налне службе за запошљавање. Пријаве са 
доказима достављати у затвореним коверта-
ма преко писарнице Опште болнице „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на адре-
су: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. За ближе инфор-
мације можете се обратити на телефон:  
026/240-725.

Национална служба
за запошљавање

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ 
„ОЗРЕН”СОКОБАЊА

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

Медицинска сестра – техничар 
општег смера

на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска шко-
ла – општи смер; положен стручни испит; 
лиценца за рад у струци или решење о упису 
у комору медицинских сестара и здравстве-
них техничара. Као доказ о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; Оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи-општи смер; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; 
Оверену фотокопију лиценце за рад у стру-
ци или оверену фотокопију решења о упи-
су у именик коморе. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. 
Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас доставља-
ти у затвореним ковертама путем поште на 
адресу Специјална болница за плућне боле-
сти „Озрен” Сокобања насеље Озрен бб 
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на 
оглас за сестре” или лично у просторијама  
болнице.

„МИЛАН ЈОВАНОВИЋ – БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5 

Доктор медицине

Опис послова и радних задатака: Ради на 
планирању, организовању и развоју свих 
нивоа здравствене заштите и здравствене 
службе, ради на идентификацији проблема 
и приоритета у обезбеђењу здравља ста-
новништва, ради на процени здравствених 
потреба, ризика и очекивања заједнице, 
учествује у свим другим пословима Одељења 
по налогу шефа и начелника Центра. За свој 
рад одговара шефу Одељења и начелнику 
Центра.

УСЛОВИ: На интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; – на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит, лицен-
ца, најмање шест месеци у звању доктора 
медицине, знање једног светског језика, 
организационе способности. Пријаве и CV 
слати на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић-Батут”, Др Субо-
тића бр. 5, 11000 Београд са назнаком: за 
конкурс – доктор медицине (центар за ана-
лизу, планирање и организацију здравстве-
не заштите). Само ће кандидати који уђу у 
ужи избор бити обавештени о резултати-
ма. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” код 
Националне службе за запошљавање, на 
интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије и на огласној табли и 
интернет страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић  
Батут”.
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ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине специјалиста  
у специјалистичкој делатности  

– интерна медицина
на неодређено време уз пробни рад 

(трајање пробног рада 3 месеца)

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање:Ви-
соко образовање Медицински факултет: на 
интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10.септембра 2005.године и завршена 
специјализација из интерне медицине, едука-
ција из ултразвучне дијагностике; на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.септембра 2005.године и 
завршена специјализација из интерне меди-
цине, едукација из ултразвучне дијагности-
ке. Радно искуство / Додатна знања / испи-
ти: стручни испит; лиценца; специјалистички 
испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 
Познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Опис посло-
ва: врши и интернистичке прегледе пације-
ната, врши интерпретацију електрокарди-
ограма, предлаже медикаментозну и другу 
терапију у извештају о здравственом стању 
пацијента, ради у комисијама уколико је то 
потребно, фактурише здравствене услуге 
које пружа, ради и друге послове из области 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и Начелника службе, којима је одго-
воран за свој рад. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

на неодређено време уз пробни рад 
(трајање пробног рада 3 месеца)

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
Високо образовање-Медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године и завр-
шена специјализација из гинекологије и аку-
шерства, на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализа-
ција из гинекологије и акушерства. радно 
искуство/ додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; специјалистички испит; 
најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Опис посло-
ва: организује и спроводи мере на очувању 
и унапређењу здравља појединаца и поро-
дице,ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, односно, 
на спровођењу скрининг програма у скла-
ду с посебним програмима донетим у скла-
ду са прописима и планом рада службе, 
врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравстве-
ну установу према медицинским индика-

цијама, односно код лекара специјалисте и 
усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, прописује лекове и меди-
цинска средства, У поступку остваривања 
здравствене заштите изабрани лекар упућује 
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, 
на основу мишљења доктора медицине спе-
цијалисте одговарајуће гране медицине 
упућује пацијента на терцијарни ниво, води 
потпуну медицинску документацију о здрав-
ственом стању пацијента, фактурише здрав-
ствене услуге које пружа, први и поновни 
гинеколошки преглед, колпоскопски пре-
глед, узимање размаза и микроскопирање 
препарата за ПА, палпаторни преглед дојке, 
први и поновни преглед трудница, после 
порођаја, контролни лекарски преглед, скри-
нинзи, превентивни прегледи, благовремено 
дијагностиковање и лечења гинеколошких 
обољења и поремећаја, ултразвучна дијаг-
ностика (труднице гинекологија), ради све 
прегледе из домена струке, води порођај 
код хитних пацијената у ДЗ, врши прегле-
де и даје мишљења на захтев инвалидских 
и пензијских комисија, фактурише пружене 
здравствене услуге, води медицинску доку-
ментацију, ради и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и Начелника службе, којима је и одго-
воран за свој рад. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста  
у специјалистичкој делатности  

– оториноларингологија
на неодређено време уз пробни рад 

(трајање пробног рада 3 месеца)

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
Високо образовање-Медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.септембра 2005.године и завр-
шена специјализација из оториноларинголо-
гије; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.септембра 2005.
године и завршена специјализација из ото-
риноларингологије. Радно искуство / Додат-
на знања / испити: стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окру-
жење). Опис послова: врши превентивне и 
куративне оториноларинголошке прегле-
де пацијената и даје своје мишљење, врши 
испитивање функције вестибуларног и кох-
леарног апарата на захтев ординирајућег 
доктора, пружање хитме медицинске помоћи 
(зауставља крварење из носа, вађење стра-
ног тела и др), оријентационивестибуларни 
преглед, аудиолошки преглед, предлаже 
медикаментозну и другу терапију у извештају 
о здравственом стању пацијента, врши пре-
гледе и даје мишљења за комисије, по 
потреби, фактурише здравствене услуге које 
пружа, ради и све остале послове из области 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одгово-
ран за свој рад. Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном 

специјалистичком испиту, фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фото-
копију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста  
у специјалистичкој делатности 

– офталмологија
на неодређено време уз пробни рад 

(трајање пробног рада 3 месеца)

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
Високо образовање-Медицински факултет: 
на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.септембра 2005.године и завр-
шена специјализација из офталмологије; на 
основним студијама у трајању од најмање 
пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.септембра 2005.
године и завршена специјализација из офта-
лмологије. Радно искуство/ Додатна знања 
/ Испити: стручни испит; лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Опис послова: врши превен-
тивне и куративне офталмолошке прегледе 
свих популационих група, врши прегледе 
оболелих и даје мишљење за инвалидске и 
пензионе комисије, врши прегледе оболе-
лих ради лечења и кориговања вида, врши 
циљане офталмолошке прегледе на захтев 
других лекара и по извршеном прегледу 
даје мишљење, предлаже медикаментозну 
и другу терапију у извештају о здравстве-
ном стању пацијента, ради у комисијама са 
посебним програмима у складу са позитив-
ним законским прописима, одлукама органа 
управљања и директора Дома здравља, фак-
турише здравствене услуге које пружа ради 
и друге послове из области своје струке по 
налогу непосредног руководиоца и Начелни-
ка службе којима је одговоран за свој рад. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком 
испиту, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у Комору и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

на неодређено време уз пробни рад 
(трајање пробног рада 3 месеца)

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање 
– Високо образовање-Медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године 
и завршена специјализација из педијатрије, 
на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и завршена специјализација 
из педијатрије, радно искуство/ додатна 
знања / Испити: – стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три годи-
не и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење). Опис послова: организује и 
спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединаца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за 
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настанак болести, односно, на спровођењу 
скрининг програма у складу с посебним про-
грамима донетим у складу са прописима и 
планом рада службе, врши дијагностику и 
благовремено лечење пацијената, пропи-
сује лекове и медицинска средства, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује пацијента 
у одговарајућу здравствену установу пре-
ма медицинским индикацијама, односно код 
лекара специјалисте и усклађује мишљења 
и предлоге за наставак лечења пацијента, 
спроводи здравствену заштиту из области 
менталног здравља, у поступку остваривања 
здравствене заштите изабрани лекар упућује 
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, 
води потпуну медицинску документацију о 
здравственом стању пацијента, фактурише 
здравствене услуге које пружа, сви лекарски 
прегледи и здравствене услуге из области 
педијатрије: превентивни лекарски прегле-
ди, лекарски прегледи у саветовалишту, 
лекарски преглед пре имунизације, лекар-
ски преглед за превремени полазак детета у 
школу, педијатријски преглед новорођенчета 
у стану, преглед пред упућивање у установу 
за колективни боравак, категоризација деце 
ометене у психо-физичком развоју, едука-
ција средњег, вишег и високог кадра у окви-
ру Програма стручног усавршавања, струч-
но води здравствене раднике током стажа 
и приправничког стажа и одговоран је за 
њихов рад, ради у комисијама и на посебним 
програмима према плану у складу са пози-
тивним прописима, вођење електронског 
здравственог картона, вакциналног картона, 
спровођење здравствено-васпитног рада у 
складу са планом, саветовање са родитељи-
ма, одговара за заштиту на раду за себе и за 
свој тим, обавља и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руково-
диоца, за свој рад одговоран је непосредном 
руководиоцу и Начелнику службе. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, фотокопију уве-
рења о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију 
држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

Сестра-техничар у амбуланти – у 
служби за зз одраслих становника
на неодређено време уз пробни рад 

(трајање пробног рада 3 месеца)

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање – 
Медицинска школа: средње образовање, 
општи смер. Радно искуство/ Додатна знања 
/ Испити: стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре / техничара, познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Опис послова: води 
потребну евиденцију о осигураницима, 
здравственом стању корисника и попула-
ције, учествује у превентивним прегледи-
ма, скрининзима и здравствено-васпитном 
раду, врши примарну обраду ране/завој и 
по потреби компресивни завој и тампонаду, 
ставља фиксациони завој и врши скидање 
конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, 
врши апликовање хуманог имуноглобулина и 
других лекова, инцизија, транспортну имоби-
лизацију, обраду опекотина, испирање уха, 
превијање у стану болесника, даје вакцине 
у амбуланти и на терену, као и ињекције у 
сужби и стану болесника, прати болесника 
до болнице, по налогу лекара, врши тре-
бовање и набавку ампулираних лекова и 

инструмената. Контролише рок трајања 
лекова и санитетског материјала и контроли-
ше хладни ланац лекова, ради са компјутери-
ма и видео терминалима, обавља послове на 
пријему пацијената, наплата партиципације 
у складу са прописима и слично, одговорна 
је за правилно вођење медицинске докумен-
тације, фактурише здравствене услуге које 
пружа, одговорна је за потрошњу и залихе 
ампулираних лекова, вакцина и санитетског 
материјала, учествује у изради извештаја, 
учествује у спровођењу плана здравстве-
но-васпитног рада, ради у тиму, врши зака-
зивање пацијената лично и телефоном, врши 
стерилизацију инструмената, обавља дезин-
фекцију радног простора у интервенција-
ма, превијалишту и ординацији, разврстава 
медицински отпад, обележава и одлаже у за 
то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и 
остале послове из свог делокруга по налогу 
одговорне сестре, за свој рад одговора одго-
ворној медицинској сестри, непосредном 
руководиоцу и Начелнику службе. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипло-
ме о завршеној школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце и фотокопију држављанства. 

ОСТАЛО: доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV 
спрат, соба 12. обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огла-
са ће бити објављени на сајту Дома здравља 
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли – IV 
спрат.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ  
ЦЕНТАР ЗЕМУН

11080 Београд, Вукова 9

Оглашава се пријем у радни однос на 
не одре ђено време са пуним радним вре-
меном и пробним радом у трајању од 3 
месеца, за следећа радна места:

1) Медицинска сестра-техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији, у Служби медикалне 
онкологије, Одељењу клиничке 

онкологије, Болница за онкологију

2) Медицинска сестра-техничар у 
интензивној нези нивоа 2, у Служби 
кардиологије, Одељењу интензивне 

терапије (коронарна јединица), 
Клинике за интерну медицину

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног одно-
са за послове из тачке и подтачке 1 и 2 овог 
Огласа су: завршена средња медицинска 
школа – општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или 
Решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке и подтачке 1 и 
2 овог Огласа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: Потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, е-маил адресом, изјава кандидата да 
је здравствено способан за тражене посло-
ве и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној средњој медицинској школи  

– општи смер, уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње меди-
цинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или Решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио 
презиме. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доста-
ве: лекарско уверење, као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, уверење да се против 
њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, лиценца или Решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара-техничара Србије, 
фотокопију личне карте нечиповане, однос-
но чиповану доставити на очитавање, фото-
копију одјаве са претходног осигурања (М 
образац). Комисија ће разматрати све дос-
пеле, благовремене и потпуне пријаве и 
са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разго-
вор, ради прибављања додатних релевант-
них података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наве-
дена радна места дужни су да своје пријаве 
доставе писарници КБЦ Земун у затворе-
ној коверти са назнаком: „За јавни оглас за 
пријем у радни однос на неодређено вре-
ме” са навођењем радног места за које кон-
куришу лично или путем поште на адресу: 
Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 
11080 Београд. Оглас објавити код Нацонал-
не службе за запошљавање Београд, на wеб 
страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs), веб страници и огласној таб-
ли Клиничко болничког центра Земун. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам 
дана од дана објаве огласа на wеб страници 
Министарства здравља РС. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном и 
неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. Кандидати који не буду изабра-
ни документацију могу преузети на писарни-
ци Клиничко болничког центра Земун. 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ  
ЦЕНТАР ЗЕМУН

11080 Београд, Вукова 9

Оглашава се пријем у радни однос на 
одре ђено време у трајању од 6 месеци и 
пробним радом у трајању од 2 месеца, за 
следе ћа радна места:

1) Виша медицинска сестра-
техничар у операционој сали, 

у Одељењу операционог 
блока са стерилизацијом, 

Служби операционог блока са 
стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Клиника за хирургију

2) Виша медицинска сестра-
техничар на интензивној нези 

нивоа 2, у Одељењу интензивне 
терапије, Службе операционог блока 

са стерилизацијом и интензивном 
терапијом, Клиника за хирургију
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3) Виша медицинска сестра-
техничар на осталим болничким 

одељењима, у Одељењу клиничке 
урологије, Служба урологије, 

Клиника за хирургију

4) Виша медицинска сестра-
техничар на осталим болничким 

одељењима, Одељењу 
оториноларингологије, Служба 

оториноларингологије са 
максилофацијалном хирургијом, 

Клиника за хирургију

5) Виша медицинска сестра-
техничар у ургентним службама 
и реанимацији, у Одсеку пријема 
и збрињавања интернистичких 
болесника, Служба за пријем и 
збрињавање ургентних стања, 

Заједничке медицинске  
делатности

6) Виша медицинска сестра-
техничар у онкологији, 

хемиотерапији и брахитерапији, у 
Одељењу палијативне онкологије, 

Служба медикалне онкологије, 
Болница за онкологију

7) Медицинска сестра-
техничар операционој сали, у 

Одељењу операционог блока са 
стерилизацијом, Служа операционог 

блока са стерилизацијом и 
интензивном терапијом,  

Клиника за хирургију
2 извршиоца

8) Медицинска сестра-техничар 
у хемодијализи, Одељење 

хемодијализе у Служби 
нефрологије, Клиника за интерну 

медицину

9) Медицинска сестра-техничар  
на осталим болничким одељењима, 

у Одељењу клиничке геријатрије  
и палијативног збрињавања,  

Служба интернистичке геријатрије, 
Клинике за интерну медицину

2 извршиоца

10) Медицинска сестра-техничар на 
осталим болничким одељењима, у 
Одељењу оториноларингологије, 
Служба оториноларингологије са 
максилофацијалном хирургијом, 

Клиника за хирургију

11) Медицинска сестра-техничар у 
ургентним службама и реанимацији, 

у Одсеку пријема и збрињавања 
хируршких болесника – Службе за 
пријем и збрињавање ургентних 
стања, Заједничке медицинске 

делатности
2 извршиоца

12) Медицинска сестра-техничар у 
ургентним службама и реанимацији, 

у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања Одсек пријема 
и збрињавања интернистичких 

болесника, Заједничке медицинске 
делатности

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за 
послове из тачке и подтачке 1, 2, 3, 4, 5, и 6 
и овог Огласа су: Завршена виша медицинска 
школа/струковна медицинска школа – општи 
смер, Положен стручни испит након завр-
шене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или Решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке и подтачке 
7, 8, 9, 10, 11 и 12. овог Огласа су: завр-
шена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завр-
шене средње школе, Лиценца или Решење 
о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије. Уз пријаву 
на конкурс за заснивање радног односа за 
послове из тачке и подтачке 1, 2, 3, 4, 5, и 
6 овог Огласа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт теле-
фоном, мејл адресом. Изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични посту-
пак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној вишој/струковној медицинској школи 
смер – општи смер. Уверење о положеном 
стручном испиту након завршене више/
струковне медицинске школе, лиценца или 
Решење о упису у Комору медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, Извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме. Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тач-
ке и подтачке 7, 8, 9, 10, 11 и 12. овог Огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, мејл 
адресом. Изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана. Диплома о завршеној средњој 
медицинској школи – општи смер. Уверење 
о положеном стручном испиту након завр-
шене средње медицинске школе. Сведочан-
ства за сваки разред средње школе. Лиценца 
или Решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије. 
Извод из матичне књиге венчаних ако је кан-
дидат променио презиме. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидати 
су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични посту-
пак (уверење издаје Суд), оверене фотоко-
пије дипломе, уверења о положеном струч-
ном испиту, оверена фотокопија уверења о 
држављанству, лиценца или Решење о упи-
су у Комору медицинских сестара-техничара 
Србије, фотокопију личне карте нечиповане, 
односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М образац). Комисија ће разматрати све 
доспеле, благовремене и потпуне пријаве 
и са кандидатима који испуњавају услове 
за пријем у радни однос обавиће се разго-
вор, ради прибављања додатних релевант-
них података за доношење одлуке о избо-
ру кандидата. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне 
послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наве-
дена радна места дужни су да своје прија-
ве доставе писарници КБЦ Земун у затворе-
ној коверти са назнаком: „За јавни оглас за 

пријем у радни однос на одређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу 
лично или путем поште на адресу: Клиничко 
болнички центар Земун Вукова 9, 11080 Бео-
град. Оглас ће бити објављен у публикацији 
„Послови”, на wеб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), wеб стра-
ници и огласној табли Клиничко болничког 
центра Земун. Рок за подношење пријава на 
конкурс је осам дана од дана објаве огла-
са на wеб страници Министарства здравља 
РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом докумен-
тацијом неће бити разматране. Кандидати 
који не буду изабрани документацију могу 
преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

УНИВЕРЗИТЕТСКА  
ДЕЧЈА КЛИНИКА

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

Референт за правне, кадровске 
и административне послове, 

Служба за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; најмање 
6 месеци радног искуства на одговарајућим 
пословима; познавање рада на рачунару. 
Кандидати су дужни да доставе: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра/техничар у 
операционој сали, на одређено 
време до повратка радника са 

боловања у Служби операционог 
блока са стерилизацијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – 
педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање 6 месеци рад-
ног искуства на пословима медицинске 
сестре-техничара. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте;фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству канди-
дата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или 
способљеност, дужина трајања школовања 
и сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се прима. Пријаве слати 
у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОМ ЗДРАВЉА  
„ДР. МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине – специјалиста 
клиничке биохемије

за рад у Служби за радиолошку  
и лабораторијску дијагностику
на одређено време ради замене 
запослене која је на боловању

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет-спе-
цијализација из клиничке биохемије, поло-
жен стручни испит.

Лабораторијски техничар
за рад у служби за радиолошку и 

лабораторијску дијагностику
на одређено време, ради замене 
запослене која је на одржавању 

трудноће

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска шко-
ла-смер лабораторијски техничар, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: сви кандидати морају испуњавати 
опште услове за заснивање радног односа 
утврђене Законом о раду („Сл.гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/17-УС и 137/17) и посебним про-
писима везаним за јавне службе: уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
доказ да се против канидата не води кри-
вични поступак односно да оптужнца није 
ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење суда не старије од 6 месе-
ци), уз пријаву заинтерсовани канидати за 
радно место подносе доказе о испуњености 
општих и посебних услова у оригиналу или 
овереним копијама, не старијим од 6 месеци, 
уз краћу биографију са пропратним писмом. 
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања огласа у Националној служ-
би за запошљавање и сајту Министарства 
здравља. Пријаве на оглас могу се поднети 
лично или на писарници Дома здравља „Др. 
Милорад Влајковић” Барајево, Светосавска 
91, сваког радног дана од 07-15 часова или 
послати препоручено поштом на адресу са 
назнаком „За оглас – специјалиста клиничке 
биохемије” односно „За оглас-лабораторисјки 
техничар”.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР  
КЛАДОВО

19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

e-mail: zckld@kladovonet.com

Виша медицинска сестра / техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 
брахитерапији у Одељењу за 

хемиотерапију – Служба онкологије 
са палијативним збрињавањем 

ОЈ Болници Здравственог центра 
Кладово

УСЛОВИ: Виша медицинска школа општег 
смера VI степена. Стручни испит, лицен-
ца издата од Коморе медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије, 
најмање 6 месеци радног искуства у наве-
деном звању. Опис послова: утврђен пра-
вилником о организацији и систематизациј 
послова и радних мета Здравственог центра  
Кладово.

Медицинска сестра / техничар,  
за рад у ОЈ Болница Здравственог 

центра Кладово
6 извршилаца

УСЛОВИ: одељење стационар – служба 
опште хирургије (2 извршиоца);
– одељење радиотерапије – служба онко-
логије са палијативним збрињавањем (1 
извршилац); одељење хемиотерапије – (2 
извршиоца); одсек хемодијализе – Служба 
интерне медицине са хемодијализом (1 извр-
шилац). Средња медицинска школа општег 
смера IV степен, стручни испит, лиценца 
издата од коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије.
Опис послова: утврђен правилником о орга-
низацији и систематизациј послова и радних 
мета Здравственог центра Кладово.

ОСТАЛО: посебни услови: 1) рад у смена-
ма. Заинтересовани кандидати уз захтев о 
испуњености услова подносе пријаву на оглас 
са кратком биографијом, адресом и контак 
телефоном: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце за рад; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење да нису осуђивани 
за кривична дела која их чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење из 
полицијске управе или полицијске станице). 
Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу Послови – огла-
си. Одлука о избору кандидата биће доне-
те у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
докуменатације. Пријавом на оглас пријавље-
ни кандидат даје сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за правне, кадровске и 
опште послове Здравственог центра Кладо-
во. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Кандидати који лспњавају услове огласа, 
могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација, које су од важнос-
ти за доношење одлуке о пријему. Конач-
ну одлуку о избору кандидата доноси в. д. 
директора. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Здравствени центар 
Кладово Дунавска 1-3 19320 Кладово са наз-
наком „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
35250 Параћин, Мајора Марка 12

Медицински техничар општег смера

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

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: средња медицинска школа лабо-
раторијски смер (IV степен стручне спреме), 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава пси-
хо-физичку и здравствену способност за рад 

под посебним условима рада и сменски рад. 
Заинтересовани кандидати подносе: Пријаву 
на оглас са кратком биографијом и са тачно 
наведеним радним местом за које кандидат 
конкурише, извод из матичне књиге рође-
них и извод из матичне књиге венчаних (ако 
је извршена промена презимена) диплому о 
завршеној школи наведеној у условима за 
заснивање радног односа и сва четири све-
дочанства, потврду о положенопм стручном 
испиту, потврда из ПИО фонда о радном 
стажу, уверење са евиденције Национал-
не службе за запошљавање, решење или 
лиценца. Приложити фотокопије тражених 
докумената, пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и 
докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарни-
цу Опште болнице Параћин или послати на 
горенаведену адресу: у затвореној ковер-
ти са назнаком „Пријава на оглас за радно 
место ____(навести за које радно место се 
подноси пријава)”. Кандидат прилаже лекар-
ско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за рад приликом заснивања рад-
ног односа. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у новинама НСЗ 
Послови. оглас је објављен и на wеб сајту 
Министарства здравља. Неблговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном или 
неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. По завршеном конкурсу предата 
документација се неће враћати кандидатима. 
За све информације можете се обратири на 
телефон 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130 локал 113

Доктор медицине изабрани лекар

УСЛОВИ: висока стручна спрема из области 
медицинских наука (на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање пет година по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године) – звање Док-
тор медицине; да је кандидат пунолетан; 
да је положио стручни испит; да је уписан 
у именик Лекарске коморе Србије; да је 
добио или обновио одобрење за самосталан 
рад у струци (лиценцу) издато од Лекарске 
коморе Србије; да има најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктор меди-
цине. Потребна документа: биографија; 
фотокопија личне карте; оверена фотоко-
пија Дипломе о стручној спреми; оригинал 
Извода из матичне књиге рођених; оригинал 
Уверења о држављанству; оверена фотоко-
пија Уверења о положеном стручном испи-
ту; оверена фотокопија Лиценце, односно 
Решења о издавању или обнављању лиценце 
или доказ да је поднет захтев за издавање, 
односно обнову лиценце; лична радна доз-
вола уколико је кандидат страни државља-
нин. Изабрани кандидат је обавезан да при-
ликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Начин 
достављања пријава: Пријаве у затворе-
ној коверти слати или доставити лично на 
адресу: Дом здравља Баточина, 34227 Бато-
чина, ул. Кнеза Милоша Обреновића бр. 1, 
са обавезном назнаком: „Пријава на конкурс 
за заснивање радног односа за радно место 
Доктора медицине изабраног лекара”. На 
полеђини коверте обавезно написати име и 
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Медицина

презиме кандидата;Све додатне информа-
ције се могу добити на телефон 034/6841-130 
локал 113 или путем мејл адресе dzbatocina@
mts.rs. Трајање огласа: до 2. 6. 2022. године 
до 12.00;непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
34227 Баточина, Кнеза Милоша Обреновића 1

тел. 034/6841-130 локал 113

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: Средња стручна спрема меди-
цинске струке – лабораторијски смер;да је 
кандидат пунолетан;да је положио стручни 
испит;да је уписан у именик Коморе меди-
цинских сестара и здравствених техничара 
Србије; да је добио или обновио одобрење за 
самосталан рад у струци (лиценцу) издато од 
Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије;да има најмање шест месе-
ци радног искуства у звању лабораторијског 
техничара. Потребна документа:биографија; 
фотокопија личне карте; оверена фотоко-
пија Дипломе о стручној спреми; оригинал 
Извода из матичне књиге рођених; оригинал 
Уверења о држављанству; оверена фотоко-
пија Уверења о положеном стручном испи-
ту; оверена фотокопија Лиценце, односно 
Решења о издавању или обнављању лиценце 
или доказ да је поднет захтев за издавање, 
односно обнову лиценце; лична радна доз-
вола уколико је кандидат страни државља-
нин. Изабрани кандидат је обавезан да при-
ликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности. Начин 
достављања пријава:пријаве у затвореној 
коверти слати или доставити лично на адре-
су: Дом здравља Баточина, 34227 Баточина, 
Кнеза Милоша Обреновића 1, са обавезном 
назнаком: „Пријава на конкурс за заснивање 
радног односа за радно место Лабораторијс-
ког техничара”. На полеђини коверте оба-
везно написати име и презиме кандидата; 
Све додатне информације се могу добити на 
телефон 034/6841-130 локал 113 или путем 
мејл адресе dzbatocina@mts.rs. Трајање огла-
са:до 2. 6. 2022. године до 12.00; непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Медицинска сестра-техничар
у амбуланти Служба опште медицине

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о 
упису у Комору. Опис послова: Утврђен Пра-
вилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац.

Медицинска сестра-техничар
у Служби за здравствену заштиту деце  

и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа педијатријског 
или општег смера, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит и поседовање лицен-
це за рад или решења о упису у Комору.

Опис послова: Утврђен Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

Стоматолошка сестра
за рад у амбуланти, у Служби за 

стоматолошку здравствену заштиту 
на одређено време, због повећаног 
обима посла у трајању од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: завршена средња меди-
цинска школа стоматолошког или општег 
смера, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору.
Опис послова :Утврђен Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому 
здравља Крушевац.

Лабораторијски техничар
за рад у Служби за лабораторијску 

дијагностику
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене  

до њеног повратка на рад

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња 
медицинска школа смер лабораторијски тех-
ничар, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у Комору.
Опис послова: Утврђен Правилником о 
организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Крушевац Кандидати који се 
пријављују на оглас под ред.бр. 1.-4. овог 
огласа достављају: пријаву на оглас у којој 
наводе за које радно место се пријављују; 
кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења или потврде о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за 
рад или решења о упису у Комору; изјаву да 
су здравствено способни за послове за које 
подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на 
оглас, а ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кан-
дидата одлучује директор. Изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је 
да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведени документ у 
остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на наведену адресу.

„ДОМ ЗДРАВЉА” БРУС
37220 Брус, Краља Петра I 9

тел. 037/3826-645

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове у Одсеку за економско-
финансијске и књиговодствене 

послове

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 
услуге у Одељењу за техничке  

и друге сличне послове

УСЛОВИ: за радно место под ред.бр.1. Висо-
ко образовање: на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.септембра 2005. 
године, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005.године. Додатно знање – знање 
рада на рачунару. За радно место под ред.
бр.2 основно образовање.
Опис послова предвиђен Правилником о 
организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Брус број 102/18, 365/18, 
154/19, 454/19, 49/20, 560/20, 348/21, 
159/22. Кандидати за послове, уз пријаву 
на оглас достављају и кратку биографију, 
са фотокопијом докумената о испуњености 
услова, која не мора бити оверена, у завис-
ности од тражених услова за радно место:  
доказ о завршеном образовању, доказ о 
знању рада на рачунару ( за рад.место под 
ред. бр.1.). Документа којима се доказује 
испуњеност услова са кратком биографијом 
доставити лично или поштом на адресу: Дом 
здравља Брус, Краља Петра I број 9 Брус, 
са назнаком „ Пријава по огласу за засни-
вање радног односа на неодређено време 
за радно место дипломираног економис-
те/ спремачице” најкасније у року од осам 
дана рачунајући од наредног дана од дана 
објављивања огласа на интернет страници 
Министарства здравља. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Дос-
тављена документација се не враћа. Одлу-
ка о избору кандидата биће објављена на 
огласној табли Дома здравља Брус, а изабра-
ни кандидат биће и лично обавештен теле-
фонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Ликвидатор
на одређено време ради замене  

радника на боловању преко 30 дана

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом 
о раду. Посебни услови: IV степен стручне 
спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи; потврду издату од стране Национал-
не службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству нај-
мање 1 година радног искуства на економ-
ско финансијским пословима (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефон. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на адресу: Општа болни-
ца Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 
Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

Пословни центри НСЗ
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине за рад у у Служби 
за здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, 
Служби за хитну медицинску помоћ

на одређено време због замене  
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом 
о раду. Посебни услови: Високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама из 
области медицине, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама из 
области медицине у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит: лиценца. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оверен пре-
пис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лицен-
це или решења о упису у Комору; биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са 
назнаком: „Пријава на оглас број 10/2022”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као 
и неблаговремене пријаве, неће бити разма-
тране. Контакт телефон: 018/804-256.

Стоматолошка сестра за рад 
у Служби за стоматолошку 

здравствену заштиту
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Зако-
ном о раду. Посебни услови: IV степен стру-
чне спреме, стоматолошка сестра, положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи – смер стоматолошка сестра; 
оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; биографију са 
адресом и контакт телефон. Iзабрани кан-
дидат је обавезан да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравстве-
ној способности. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: Дом 
здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 
18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас број 11/2022”. Пријаве са непотпу-
ном документацијом, као и неблаговреме-
не пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине за потребе Службе 
за продужено лечење и негу – Одсек 

онкологије са дневном болницом
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог,  
до повратка са боловања

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегри-
саним академским студијама, по пропису који 

уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године или 2) на основим 
студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит; лиценца или решење о упи-
су у надлежну Комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фоткопију важеће лиценце за рад или 
решење о упису у надлежну Комору; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове (писарница), 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Оглас објављен дана 11.05.2022. године 
у публикацији „Послови” поништава се у 
целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Оглас објављен дана 18.05.2022. године у 
публикацији „Послови” поништава се за сле-
дећа радна места: 1. помоћни кувар за пот-
ребе Одсека за припрему и дистрибуцију хра-
не у Служби за техничке и помоћне послове, 
са пробним радом у трајању од три месеца; 
2. домар – мајстор одржавања у Одеку за 
текуће и превентивно одржавање објеката 
и инсталација у саставу Службе за технићке 
и помоћне послове са пробним радом у 
трајању од три месеца; 3. сервирка за потре-
бе Одсека за припрему и дистрибуцију хра-
не у саставу Службе за техничке и помоћне 
послове, са пробним радом у трајању од три 
месеца; 4. радник обезбеђења без оружја 
за потребе Одсека за ППЗ (противпожар-
ну заштиту, ФТО / физичко-техничко обез-
беђење и телефонску комуникацију у саставу 
Службе за техничке и помоћне послове, са 
пробним радом у трајању од три месеца; 5. 
оператер у контакт центру (телефониста) 
за потребе Одсека за ППЗ (противпожар-
ну заштиту), ФТО (физичко-техничко обез-
беђење) и телефонску комуникацију у сас-
таву Службе за техничке и помоћне послове, 
са пробним радом у трајању од три месеца.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Оглас објављен дана 18.05.2022. године у 
публикацији „Послови” поништава се за рад-
но место доктор медицине за потребе Служ-
бе за психијатрију на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене до 

повратка са породиљског одсуства и одсу-
ства са рада ради неге детета. У осталом 
делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
15. новембар 88
тел. 017/869-195

Медицинска сестра/техничар  
– служба за здравствену заштиту 

одраслих становника и кућно 
лечење

на одређено време до 30.09.2022 године

УСЛОВИ: а) стручна спрема/образовање – 
средње образовање, б) додатна знања/испи-
ти/радно искуство: – стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре/техничара. Заин-
тересовани кандидати за радно место под 
редним бројем 1. као доказ оиспуњености 
наведених услова подносе следећа докумен-
та: пријаву са кратком биографијом, адреса, 
контакт телефон, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној медицинској школи, овере-
ну фотокопију положеног стручног испита 
и решење о упису у именик коморе меди-
цинских сестара у здравствених техничара 
Србије, Уверење о државлјанству( оригинал 
не старије од 6 месеца), извод из књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме), 
доказ о радном искуству, возачка дозвола „Б” 
категорије, Уерење да се против кандидата 
не води истрага или кривични поступак (уве-
рење издаје СУД), Доказ о имунизацији ММР 
вакцином или потврду о серолошкој анализи 
на морбиле (ИГГ антитела). Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Дома здравља Прешево.
Пријаве и доказе о испуњености услова 
кандидати могу предати лично у Служби за 
техничке и сличне послове – Одсек за адми-
нистративно-правне послове Дома здравља 
Прешево у Прешеву, Улица 15. Новембар 
број 88, радним данима од 07-15 часова или 
поштом на адресу Дома здравља Прешево 
у Прешеву, Улица 15. Новембар број 88, са 
назнаком „Пријава на оглас за засни-
вање радног односа”. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана, од дана објављи-
вања на Сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије и на огласној табли Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене, 
неисправне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Решењем директора формирана 
је Комисија која ће на основу увида у прис-
пелу документацију пријављених кандидата 
исте рангирати на основу обављеног разго-
вора – интервјуа са њима. Коначну одлуку 
о избору кандидата који ће бити примљен 
у радни однос доноси директор, на основу 
извештаја Комисије, у року од 30 дана, од 
дана истека рока за подношење пријава кан-
дидата. За све информације можете се обра-
тити на телефон 017/869-195. Докази прило-
жени уз пријаву биће враћени кандидатима 
који нису примљени у радни однос само  
на њихов захтев.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
31330 Прибој, 12. јануара 5

Директор Центра за развој услуга 
социјалне заштите општине Прибој
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора Центра за развој услу-
га социјалне заштите може бити именован 
држављанин Републике Србије, који је сте-
као високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипломирани социјални радник и 
има најмање пет година радног искуства у 
струци. Уз пријаву на конкурс, са радном 
биографијом, кандидат је дужан да поднесе 
програм рада за мандатни период на који се 
врши именовање, оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми, потврду о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству, 
уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови”, а пријаве на конкурс могу 
бити послате поштом или предате непо-
средно у Центру за развој услуга социјалне 
заштите сваког радног дана од 8 до 14 часо-
ва, на горе наведену адресу. Неблаговреме-
но поднете пријаве и пријаве без потребне 
документације неће се разматрати.

Култура и информисање

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

16240 Медвеђа, Ђуре Јакшића 6

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: за избор директора Културног цен-
тра општине Медвеђа могу се јавити канди-
дати који испуњавају, поред општих услова 
предвиђених Законом, и следеће услове: 
висока стручна спрема (одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степе-
на-дипломске академске студије-мастер; 
специјалистичке струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије или висо-
ко образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године); нај-
мање пет година радног искуства у култу-
ри; положен државни стручни испит; знање 
једног светског језика; познавање рада на 
рачунару; конкурсна документација за избор 
кандидата, уз пријаву, треба да садржи сле-
деће доказе: предлог програма рада и раз-
воја Културног центра општине Медвеђа за 
период од 4 године; диплому или уверење 
о стеченој стручној спреми; радну књижи-
цу, односно други доказ о радном искуству 
из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стече-
но радно искуство; биографију кандидата 

(ЦВ); 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 
дужности; уверење да кандидат није пра-
воснажно осуђиван; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о положеном државном стручном 
испиту; фотокопија личне карте; доказ о 
знању страног језика; лекарско уверење о 
општој здравственој способности; Наведени 
докази прилажу се у оригиналу или копији 
овереној код надлежне установе; Директор 
се именује на период од четири године; Јав-
ни конкурс ће бити објављен у публикацији 
„Послови”, на сајту Националне службе за 
запошљавање и једном дневном листу, као и 
на сајту Културног центра општине Медвеђа; 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса; Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Потребну конкурсну документа-
цију доставити лично или на адресу Култур-
ни центар општине Медвеђа, Ђуре Јакшића 
6 16240 Медвеђа, са назнаком „Конкурс за 
директора”.

Индустрија и грађевинарство

INOX BRAVARIJA DOO
Бачки Петровац, Новосадска бб

тел. 021/228-1299

Машински инжењер

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме Дипло-
мирани инжењер машинства/мастер машин-
ства; минимум 3. године искуства у произ-
водњи; рад на AutoCAD и MS Office напредни 
ниво; знање енглеског језика. Рок за пријаву 
30.06.2022. Јављање на горе наведени број 
телефона.

BOKA EXPORT IMPORT DOO
11400 Младеновац,  

Краља Александра Обреновића 8/1
тел. 060/5005-556

email: bokaexportimport@gmail.com

Хемичар технолог у производњи 
детерџента за веш

УСЛОВИ: минимум основне струковне студије 
, основно знање рада на рачунару, знање 
енглеског језика – средњи ниво, радно иску-
ство пожељно али није пресудно.

ОСТАЛО: обезбеђен превоз. Рок за пријаву је 
до попуне радног места.
Кандидати се могу јавити лично, путем мејла 
bokaexportimport@gmail.com или телефоном 
060/5005-556. Слати радне биографије и на 
енглеском.

ОБИ Д.О.О. БЕОГРАД
Крагујевац, Шумадијске дивизије 1А

тел. 034/300-077
e-mail adresa: office@obikg.rs

Помоћни грађевински радници
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ССС и на занимање; 
пожељно радно искуство; возачка дозвола Б 
категорије; предност имају лица која знају 

да рукују грађевинском механизацијом. Опис 
посла: извођење грађевинских радова.

Зидар
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на ССС и на занимање; 
обавезно радно искуство; возачка дозвола Б 
категорије; предност имају лица која знају да 
рукују грађевинском механизацијом.
Опис посла: извођење грађевинских радова 

Тесар
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира наССС и на занимање; 
обавезно радно искуство; возачка дозвола Б 
категорије; предност имају лица која знају да 
рукују грађевинском механизацијом.
Опис посла: извођење грађевинских радова.

ОСТАЛО: начин конкурисања: кандидати тре-
ба да се јаве на контакт телефон: 034/300-
077, или да проследе свој ЦВ на мејл адреса: 
office@obikg.rs, најкасније до 10.06.2022.

ФЕНИКС ББ ДОО
18000 Ниш, Проф. др. Димитрија Кулића 5

Монтер машинских склопова

УСЛОВИ: машинбравар или водоинсталатер; 
пожељно курс водоинсталатера или курс 
опште машинске обраде. Потребно је да осо-
ба није алергична на индустријске боје.

Монтер склопова вентила  
и измењивача топлоте

УСЛОВИ: машинбравар или водоинстала-
тер; пожељно курс водоинсталатера или 
термо-техничара. Потребно је да особа није 
алергична на индустријске боје.

Варилац машинских склопова

УСЛОВИ: заваривач, бравар-заваривач; посе-
довање ТУВ сертификата и познавање зава-
ривања цевне инсталације.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати пријаве 
шаљу на мејл адресу: stefan@feniksbb.com или 
се јављају на контакт телефон: 064/8263-922.

Пословни центри НСЗ
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Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

ПУ ДЕЧИЈИ ОСМЕХ
11271 Сурчин, Војвођанска 448 а
тел. 069/1515-600; 063/8338-985

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање – 
медицинска школа, смер медицинска сестра 
– васпитач, одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена – основне струковне 
студије или специјалистичке струковне сту-
дије на којима је оспособљена за рад са 
децом јасленог узраста – васпитач.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.зако-
ни, 10/2019), а то су: 1. одговарајуће обра-
зовање, 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; 3. није осуђи-
вано 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије, 5. зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-вас-
питни 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 закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријавни формулар на конкурс кандидат 
доставља: биографију (ЦВ), доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипло-
ме), уверење о неосуђиваности (оригинал 
– да није старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству (оверена копија или ориги-
нал – да није старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оверена копија 
или оригинал). Доказ о знању српског јези-
ка, достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском 
језику. Доказ о здравственој способности 
доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључивања уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору сервирке кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученици-
ма. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс могу се 
доставити путем поште или донети лично на 
горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс за радно место” (навести радно место 
за које се кандидат пријављује). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир .
Документа се по окончању конкурса не 
враћају кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16

Редовни професор за ужу научну 
област Морфологија, фитохемија 
и систематика биљака на Катедри 

за морфологију и систематику 
биљака у Институту за ботанику и 
Ботаничкој башти „Јевремовац”

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира, смисао за 
наставни рад, непостојање сметње из члана 
72. став 4. Закона о високом образовању и 
остали услови утврђени чланом 74. Закона 
о високом образовању. Пријаву са биогра-
фијом, овереним преписом дипломе и спис-
ком и сепаратима научних и стручних радова 
доставити Архиви Факултета, на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Милана Ракића 33

Наставник рачунарства и 
информатике
3 извршиоца

Наставник биологије

УСЛОВИ: у радни однос на радно место 
наставника: 1) да има одговарајуће образо-
вање из члана 140. Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, број: 88/2017, 27/2018 – др.закони, 
10/2019, 6/2020, и 129/2021) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка 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 осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
сабраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да има 
држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова под тачкама 1) и 3.-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2. прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми односно стеченом одгова-
рајућем образовању или оверену фотокопију 
уверења о стеченом високом образовању ако 
диплома није издата, уверење о неосуђива-
ности правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног сабраћаја 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 ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 
шест месеци, уверење о држављанству ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије 
од шест месеци, доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ о томе 
треба да буде издат од стране одговарајуће 
високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената, извод из матичне 
књиге рођених, на новом обрасцу, (оригинал 
или оверена фотокопија), потврду (уверење) 
високошколске установе о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечених на високошколској уста-
новиу току студија, или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова прак-
сеу установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова уколико кандидат има, 
оригинал или оверена копија. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Конкурс за пријем у радни однос 
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спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор и која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који испуњавају услове за пријем у 
радни однос за оглашено радно место, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт телефоне или мејл 
адресе које су навели у својим пријавама. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима и обавља раз-
говор са кандидатима са те листе, који ће о 
датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на контакт телефоне, адресе или мејл 
адресе које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања конкурса у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати. Пријава са потребном 
документацијом предаје се у секретаријату 
школе од 08.00 до 14.00 часова или шаље 
препорученом пошиљком на адресу: Шес-
та београдска гимназија Милана Ракића 33, 
11000 Београд, са назнаком „Пријава на кон-
курс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на број телефо-
на 011/2412-682 радним даном од 08.00 до  
14.00 часова.

ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”
11070 Нови Београд,  

Данила Лекића Шпанца 27
тел. 011/318-2484, 318-7375

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање и да испуњава услове из 
чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и услове из Правил-
ника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да 
није правоснажном судском пресудом осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месе-
ца као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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, треба 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
који у штампаној форми доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар доставити ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављан-
ству-оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци, извод из матичне књи-
ге рођених-оригинал или оверена фотоко-

пија, уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном судском пресудом за наве-
дена кривична дела-оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци, радну 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду; знање српског језика и језика 
на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли 
образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). 
Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Пријаве 
са документима којима се доказује испуње-
ност услова конкурса доставити на наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„МАГА КИДС”

11070 Нови Београд, Н 
едељка Гвозденовића 39

тел. 065/340-9366

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме 
у наведеном занимању. Пријаве слати на 
e-mail: megakids.vrtic@gmail.com у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/319-2539

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник у целодневној настави
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има стечено 
одговарајуће високо образовање прописано 
чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није правоснажном 
судском пресудом осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање 3 месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које ноје, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике 
Србије, треба да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и у штампаној форми 
доставља школи. Уз попуњен пријавни фор-
мулар доставити оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству – оригинал или 

оверена фотокопија, извод из матичне књи-
ге рођених – оригинал или оверена фото-
копија, уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела (оригинал или оверена фотокопија 
уверења не старијег од 6 месеци), оверену 
фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу (важи за 
кандидате који нису приправници), радну 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључивања уго-
вора о раду. Знање српског језика и језика 
на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог јези-
ка по програму одговарајуће високошколске 
установе, осим за кандидате који су стекли 
образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни 
број фиксног или мобилног телефона и тачну 
адресу пребивалишта. Пријаве са докумен-
тима којима се доказује испуњеност услова 
конкурса доставити на горе наведену адре-
су са назнаком „За конкурс”. Кандидати који 
не буду изабрани, документацију могу пре-
узети сваког радног дана од 9.00 до 15.00 
часова у Секретаријату школе, након пра-
воснажности Решења о избору кандидата по  
конкурсу.

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

тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну 
област историја ликовних уметности 

и архитектуре

Редовни професор за ужу научну 
област општа психологија  

 – предност имају кандидати  
чије је тежиште истраживања 

Когнитивна психологија

Редовни професор за ужу научну 
област школска педагогија

Редовни професор за ужу научну 
област социологија

Ванредни професор за ужу научну 
област историја ликовне уметности и 

архитектуре
са 50% радног времена, на одређено 

време од 5 година – предност 
имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Српска уметност и 

визуелна култура 19. века

Ванредни професор за ужу научну 
област историја ликовне уметности 

и архитектуре, са 30% радног 
времена, на одређено време од  

5 година – предност имају кандидати 
чије је тежиште истраживања 
Музеологија и херитологија

Ванредни професор за ужу научну 
област историја ликовне уметности  

и архитектуре
са 70% радног времена, на одређено 

време од 5 година – предност 
имају кандидати чије је тежиште 

истраживања: Музеологија и 
херитологија
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Доцент за ужу научну област 
класичне науке

на одређено време од 5 година – 
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Латинска 

лингвистика

Доцент за ужу научну област 
археологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област општа 
филозофија

на одређено време од 5 година – 
предност имају кандидати чије је 
тежиште истраживања Естетика

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 општа пси-
хологија, на одређено време од 3 године – 
предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Психологија личности и квали-
тативна истраживања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 
дипломирани психолог који је назив дипло-
мирани стекао у складу са правилима студија 
која су важила до 10.09.2005. године; или 
лице које је уписало докторске студије пси-
хологије и на предходно завршеним основ-
ним и мастер студијама остварило просечну 
оцену најмање осам и које показује смисао 
за наставни и научни рад; или лице које је 
уписало докторске студије психологије, без 
претходно завршених мастер студија, однос-
но које је стекло стручни назив „дипло-
мирани” у одговарајућој научној области 
и основне студије завршило са просечном 
оценом најмање осам; VII/2 степен стручног 
образовања коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације.

Асистент за ужу научну област 
Историја Византије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 
дипломирани историчар који је назив дипло-
мирани стекао у складу са правилима сту-
дија која су важила до 10.09.2005. године; 
или лице које је уписало докторске студије 
историје и на предходно завршеним основ-
ним и мастер студијама остварило просечну 
оцену најмање осам и које показује смисао 
за наставни и научни рад; или лице које је 
уписало докторске студије историје, без 
претходно завршених мастер студија, одн. 
које је стекло стручни назив „дипломирани” у 
одговарајућој научној области и основне сту-
дије завршило са просечном оценом најмање 
осам; VII/2 степен стручног образовања коме 
је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну 
област андрагогија

са 70% радног времена, на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висо-
ко образовање у ужој научној области андра-
гогија, које је уписало мастер академске сту-
дије андрагогије и које је основне студије 
андрагогије завршило са просечном оценом 
најмање осам.

ОСТАЛО: поред општих услова кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене 

одредбама Закона о високом 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 Стату-
та Универзитета у Београду Филозофског 
факултета (бр. 1/26-2 од дана 23.11.2018. 
године). Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о радном месту на које кандидат/
киња конкурише (научна област, тежиште 
истраживања), датуму објаве конкурса и 
податке о кандидату/кињи (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта – 
уколико се адреса разликује од оне из лич-
не карте навести адресу на којој кандидат/
киња физички живи, контакт телефон, адре-
са електронске поште) као и листу прилога 
који се уз пријаву достављају. Прилози који 
се достављају уз пријаву на конкурс: био-
графија са неопходним подацима за писање 
извештаја; списак објављених радова (биб-
лиографија); примерак објављених радо-
ва (научних монографија, зборника радова, 
уџбеника, итд...); оверене копије дипло-
ма или уверења (уколико диплома још није 
издата), а за дипломе на страном језику – 
оверен превод дипломе; очитана лична кар-
та; изјава о изворности (прилаже се само за 
радно место редовног, ванредног професора 
и доцента и налази се на сајту Факултета у 
делу: о запосленима-одлуке, упутства, обрас-
ци-избор у звање – изјава о изворности); 
кандидати који аплицирају за радно место, а 
још увек раде на некој установи образовног 
карактера или су радили, прилажу потвр-
ду да им није изречена мера јавне осуде за 
повреду Кодекса професионалне етике на тој 
установи (односи се на запослене ван Фило-
зофског факултета); кандидати који аплици-
рају на радна места асистент и сарадник у 
настави прилажу извод из Казнене евиден-
ције о чињеницама да нису правноснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високош-
колској установи. Пријаве кандидата/киња 
са прилозима доставити Архиви Факултета 
на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Лице задужено 
за пружање информација о конкурсу: струч-
нотехничка сарадница за радне односе Зора 
Јовановић, телефон: 011/3206-104.

ППУ „НАША ДРУГА КУЋИЦА”
11070 Нови Београд,  

Антифашистичке борбе 23ж

Директор установе

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, радно 
искуство 2 године, познавање рада на рачу-
нару, знање енглеског језика (средњи ниво), 
пожељан стручни испит или лиценца. Прија-
ве слати на e-mail: danijelabrozovic@hotmail.
com у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-3042

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-

тер струковне студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године, на студијама првог 
степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или више образовање.

Медицинска сестра-васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије 
или специјалистичке струкодне студије), на 
којима је оспособљено за рад са децом јас-
леног узраста или средње образовање меди-
цинска сестра васпитач.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају Установи искљу-
чиво путем поште на наведену адресу са 
назнаком радног места за које се кандидат 
пријављује. Језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад: српски. Поред општих 
услова за заснивање радног односа пред-
виђених чл. 24. Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 
139. ст. 1. т. 1,2,3,4 и 5. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, као и 
посебне услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији радних мес-
та. Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају доказ о стручној спреми, уверење 
о држављанству, доказ да лице није осуђи-
вано 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, оду-
зимање 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 сао-
браћаја 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 (податке из казне-
не евиденције издаје МУП), дозволу за рад 
(лиценца). Уколико кандидат нема дозволу 
за рад (лиценцу) послодавац ће одредити 
рок, у складу са законом, за полагање испита 
за лиценцу. Доказ да лице није осуђивано не 
може бити старији од 6 месеци. Фотокопије 
морају бити оверене. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење и санитарну књижицу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-3042

Магационер – економ у техничкој 
служби

на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете,  
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науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Установи 
искључиво путем поште на наведену адре-
су са назнаком радног места за које се кан-
дидат пријављује. Језик на којем се оства-
рује васпитно-образовни рад: српски. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24. Закона о раду, канди-
дати треба да испуњавају и услове пропи-
сане чл. 139. ст. 1. т. 1,2,3,4 и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
као и посебне услове прописане Правилни-
ком о организацији и систематизацији рад-
них места. Уз пријавни формулар канди-
дати достављају доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, доказ да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосквнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити 
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекар-
ско уверење и санитарну књижицу. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за 
рад коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА„КОЛУБАРА”
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8123-249

Наставник физике
са 55% радног времена

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: поред услова у погледу степена и 
врсте образовања према Правилику о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама и Правилни-
куо организацији и систематизацији послова 
у Техничкој школи „Колубара” у Лазаревцу 
кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чланом 139. и чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
1. поседовање одговарајућег образовања; 2. 
поседовње психичке, физичке и здравствене 
спососбност за рад са децом и ученицима; 3. 
извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; 4. поседовање 
држављанства Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем се оставарује 
образовно-васпитни рад; 6. . нису осуђи-
вани 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 прородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гурпе 

кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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; Кан-
дидати попињавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете и технолчошког развоја и потреб-
ну документацију зајдено са одштампаним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар, кандидати достављају следећу 
документацију: 1. оверену фотокопију дио-
ломе о стеченом образовању ( не старије 
од 6 месеци); 2. доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискримитарног понашања – 
уверење из казнене евиденције МУП-а (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију 
од 6 месеци); 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од 6 месеци) и 4. доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговрајуће образовање стекли на тим 
језицима). Рок за пријављивање на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговаремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
се децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардних поступака. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене 
поште на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 2184-330

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

аналитичка хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области за коју се канди-
дат бира и други услови на основу Закона 
о високом образовању, Статута Хемијског 
факултета и осталих општих аката Хемијс-
ког факултета и Универзитета у Београду. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој школској 
спреми, потврда надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван са правним последи-
цама за кривична дела у смислу Закона о 
високом образовању и остало) достављају 
се искључиво поштом на адресу: Хемијски 
факултет у Београду, Студентски трг. 12-16, 
или електронском поштом на адресу office@
chem.bg.ac.rs у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЋА СТОЈКОВИЋ”

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: образовање: 

Наставник разредне наставе – високо обра-
зовање, Учитељски факултет: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.
Да испуњава остале услове прописане чла-
ном 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
има одговарајуће образовање; има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће; за кри-
вична дела примања или давања мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Пожељно је искуство у раду. Потребна доку-
ментација: одштампан и попуњен пријавни 
формулар, који кандидати могу пронаћи на 
сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, www.mpn.gov.rs; – краћу 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије 
(уверење о држављанству); извод из матич-
не књиге рођених; кандидат који је стекао 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање, почев од 10.09.2005. године 
дужан је да достави потврду да ли се ради о 
студијама првог или другог степена са своје 
високошколске установе (уколико је назна-
чено на дипломи да ли је кандидат завршио 
основне академске студије или мастер сту-
дије, није потребна потврда); доказ да знају 
језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик (у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српс-
ког језика); лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду; уверење да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 139 став 1, тачка 3, Закона о 
основама система образовања и васпитања 
– доставља кандидат уз пријаву на конкурс, 
не сме бити старији од 6 месеци; уверење 
надлежног органа – суда да се против кан-
дидата не води истрага нити да је подигнута 
оптужница – доставља кандидат уз пријаву 
на конкурс, не сме бити старији од 6 месеци. 
Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа као доказ 
да су верне оригиналу. Пријаве се дос-
тављају секретаријату ОШ „Мића Стојковић” 
у Умчарима, лично или поштом на адресу: 
29. новембра 11, 11430 Умчари, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и пријаве са неовереном доку-
ментацијом неће се разматрати. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Конкурс 
спроводи комисија коју решењем именује  
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директор школе. За додатне информације 
обратите се секретаријату школе на теле-
фон: 011/8541-213. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања.

ОШ „20. ОКТОБАР”
11070 Нови Београд,  

Омладинских бригада 138
тел. 011/615-6059

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може 
да обавља лице које испуњава услове про-
писане чл. 139. и 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да има одговарајуће високо образовање 
из чл. 140. ст. 1. и 2. Закона за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука са 
претходно завршеним студијама првог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године, да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, да има обу-
ку и положен испит за директора установе, 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ни један канди-
дат са одговарајућим образовањем из чл. 
140. ст. 1. и 2. Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из чл. 140. 
ст. 3. Закона за наставника те врсте школе 
стечено одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање 10 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 

након стеченог одговарајућег образовања. 
Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року 
до 2 године од дана ступања на дужност. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе у 2 примерка: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију додатка дипломе уколико се уз 
диплому издаје додатак по посебним пропи-
сима, оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, оверену фотокопију дозволе 
за рад односно лиценце за директора (уко-
лико је поседује), а пријава ће се сматрати 
потпуном и уколико кандидат нема положен 
испит за директора установе, али је иза-
брани кандидат дужн да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност, 
доказ о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених, доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење), 
доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију (уверење МУП-а), 
доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда Повереника за заштиту равноправ-
ности), уверење надлежног суда да се про-
тив њега не води судски поступак 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, доказ о дужини 
радног стажа у области образовања и вас-
питања (потврда о најмање 8 година радног 
стажа у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања), 
доказ о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе), доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника), а уколико 
нема извештаја онда потврда школе да није 
било стручно-педагошког надзора, биограф-
ски подаци са прегледом кретања у служби. 
Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Сви наведени 
докази саставни су део пријаве на конкурс, 
морају бити оверени и не могу бити старији 
од 6 месеци. Министар просвете, науке и 
технолошког развоја врши избор директора  

и доноси решење о његовом именовању у року 
од 30 дана од дана пријема документације коју 
је доставио Школски одбор, о чему школа оба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс. 
Пријава на конкурс за избор директора зајед-
но са потребном документацијом доставља се 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава 
на конкурс за директора” на наведену адресу 
путем поште или предати лично (радним дани-
ма од 10 до 13 часова) у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА  
ШКОЛА БЕОГРАД

11120 Београд, Здравка Челара 14
тел. 011/2762-876; 2762-451

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чланом 139.и 
140 . став 1. и 2. члана 122. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и то: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника средње стручне школе 
за подручје рада: саобраћај ,електротехни-
ка, за педагога или психолога школе стече-
но: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (а) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, (2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима за високо обра-
зовање до 10.09.2005 године, 2. има дозво-
лу за рад ( лиценцу) за наставника, стручног 
сарадника ,односно положен стручни испит; 
3. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4. да 
има најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 
5. да има обуку и положен испит за дирек-
тора (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора , дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на 
дужност), 6.није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 родоскврнућа, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7. да није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; 8. да се не води кривични поступак-није 
покренута истрага против кандидата; 9. 
има држављанство Републике Србије; 10. 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе:  
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1) оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2) ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу за наставника односно струч-
ног сарадника; 3) лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима( не старије од 6 
месеци); 4) доказ да има најмање осам годи-
на рада у установи у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; 5) доказа о држављанству 
Републике Србије; 6) извод из матичне књи-
ге рођених; 7) доказ о знању српског језика 
(кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај 
доказ); 8) доказ да има обављену обуку и 
положен испит за директора (уколико је кан-
дидат поседује); 9) доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица,запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнућа, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја 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 
дискриминаторно понашање ( не старије од 
6 месеци), 10) доказ да није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; (не старији од 6 месеци), 
11) доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не 
старији од 6 месеци), 12) доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (доказ подно-
се само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); 13) доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата – извештај просветног савет-
ника (доказ подносе кандидати који поседују 
извештај); 14) радну биографију.

ОСТАЛО: рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Министар просвете науке и технолошког 
развоја врши избор директора школе у року 
од 30 дана од дана пријема документације, 
доноси решење о његовом именовању о 
чему школа обавештава кандидате који су се 
пријавили на конкурс. Пријаву са доказима о 
испуњености услова доставити са назнаком: 
„Пријава на конкурс за директора школе” 
препорученом поштом или лично секрета-
ру школе, у времену од 8.00 до 14.00 часо-
ва на адресу Железничка техничка школа, 
11120 Београд, Здравка Челара 14. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити  
разматране.

ПУ „ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдског батаљона 123

тел. 062/8062-291
e-mail: jelena.cuk.pedagog@gmail.com

Mедицинска сестра-васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: Контакт са послодавцем може-
те остварити позивом на број телефона 
062/8062-291 или слањем радне биографије 
на маил: jelena.cuk.pedagog@gmail.com.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА

„ЕКО ЗВЕЗДИЦА”
11030 Београд, Ада Циганлија 5

Медицинска сестра васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање са 
децом узраста од шест месеци до три годи-
не средње образовање – медицинска сес-
тра-васпитач, а са децом узраста од две до 
три године – лице које има средње образо-
вање – медицинска сестра – васпитач и лице 
које има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста – васпитач. Пожељно 
је радно искуство у трајању од 3-5 година.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверења о сте-
ченој стручној спреми не старије од једне 
године, извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија, уверење о 
држављанству оригинал или оверена копија 
не старија од шест месеци, уверење МУП-а 
да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање не старије од 6 месеци. Ако кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику –уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Сви остали докази саставни су 
део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуред-
не и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве доставити 
на адресу Установе поштом или лично од 09 
до 14 часова у Ада Циганлија 5. Све оста-
ле информације могу се добити на телефон 
011/355-1479 и 063/636-332.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 3058-717

Васпитач

УСЛОВИ: у радни однос, за обављање 
послова, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања за васпитаче: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академ-

ске студије или мастер струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима 
који су уређивли високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, у складу са Зако-
ном), на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије; 
одговарајуће више образовање, образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, са или без радног искуства. 
Сматра се да васпитач који је у току студија 
положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на. Да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђи-
вано 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Обавеза полагања испита 
за лиценцу.

Стручни сарадник – психолог

УСЛОВИ: у радни однос, за обављање 
послова, може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, у складу са Законом), образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, са или без радног иску-
ства. Сматра се да стручни сарадник који 
је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом. Да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није,  
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у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Оба-
веза полагања испита за лиценцу, знање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс, који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар, канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству не старије од 
шест месеци. Фотокопија мора бити оверена. 
Уверења полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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. Фотокопија уверења 
мора бити оверена. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (лекарско уверење) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на 
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Установа нема обавезу да кандидатима вра-
ти приложену документацију по конкурсу. 
Пријаве слати искључиво путем поште, на 
адресу Пожешка 28 Београд са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације се могу добити 
путем тел. 011/3552-770. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Пријаве сла-
ти искључиво путем поште.

ПУ „ЧАРОЛИЈА”
11070 Нови Београд,  

Булевар маршала Толбухина 44
тел. 063/131-1829

Васпитач

УСЛОВИ: VII/1, VI/2 или VI степен стручне 
спреме у наведеном занимању.

Медицинска сестра – васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: 
danijeladrecun@yahoo.com у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд,  

Омладинских бригада 58
тел. 011/214-3965, 311-1779

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140, 141, 
142 и 143. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Кандидат 
треба да испуњава све услове за пријем у 
радни однос из чл. 139. ст. 1. и чл. 140, 141 
и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. У поступку одлучивања о 
избору кандидата врши се претходна прове-
ра психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака на коју 
се упућују кандидати који су изабрани у 
ужи избор. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије. Уз одштампа-
ни пријавни формулар кандидати обавезно 
подносе доказ о одговарајућем образовању  
– диплома одговарајућег степена и врсте 
образовања (лица са звањем мастер дос-
тављају и диплому основних академских сту-
дија) – оверена фотокопија, доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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, 
утврђенио дискриминаторно понашање – 
оригинал не старији од 6 месеци, уверење о 
држављанству издат на прописаном обрасцу 
са холограмом – оверена фотокопија, извод 
из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом – оверена 
фотокопија, доказ о познавању српског јези-
ка – подноси само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику, биографију, 
лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Пријавни формулар 
са биографијом и конкурсом траженим дока-
зима о испуњавању услова конкурса доста-
вити лично или поштом на наведену адре-
су са назнаком „За конкурс за радни однос 
на одређено време”. Достављени подаци 
обрађиваће се у складу са Законом о зашти-
ти података о личности у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 2889-497

Секретар школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чл. 
132., 139. и 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и то да: 1) има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140. став 
1. Закона о основама система образовања 
и васпитања; 2) да има психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом 
и 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс и саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који 
могу наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
потребно је да кандидати доставе школи 
следећу документацију: радну биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању прописа-
ном чланом 140. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања; оригинал 
уверење да кандидат није осуђиван за дела 
прописана чланом 139. став 1. тачка 3. Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци); оригинал 
уверење да за кандидата није утврђено дис-
криминаторно понашање у складу са Зако-
ном о забрани дискриминације („Сл. гласник 
РС”, бр. 22/2009 и 52/2021), не старије од 6 
месеци; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу). Уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, дос-
тавља доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Кандидате који испуњавају 
услове конкурса конкурсна комисија упућује 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Подаци који се прикупљају у току конкурс-
ног поступка биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом, односно доказима о испуња-
вању услова, доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ 
„Милан Ђ. Милићевић”, Боривоја Стевано-
вића 27а, 11010 Београд, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За конкурс за секретара 
школе”, поштом или лично у секретаријату 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у обзир. Све додатне инфор-
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мације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, радним данима, на број телефо-
на: 011/2889-497.

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), потребно је да кандидат 
испуњава и посебне услове прописане чл. 
139. и 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то да: 
1) има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2) да има психич-
ку, 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 затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву 
на конкурс и саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који 
могу наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
потребно је да кандидати доставе школи 
следећу документацију: радну биографију; 
оригинал или оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању прописа-
ном чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); оригинал уверење да кан-
дидат није осуђиван за дела прописана чла-
ном 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал уверење да за канди-
дата није утврђено дискриминаторно пона-
шање у складу са Законом о забрани дис-
криминације („Сл. гласник РС”, бр. 22/2009 
и 52/2021), не старије од 6 месеци; оригинал 

или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених (на прописаном обрасцу). 
Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, доставља доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандида-
те који испуњавају услове конкурса конкурс-
на комисија упућује на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих 
поступака. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Подаци који 
се прикупљају у току конкурсног поступка 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар 
са потребном документацијом, односно дока-
зима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу: ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Боривоја 
Стевановића 27а, 11010 Београд, у затво-
реној коверти, са назнаком „За конкурс за 
наставника разредне наставе”, поштом или 
лично у секретаријату школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће узимати у 
обзир. Све додатне информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, радним 
данима, на број телефона: 011/2889-497.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Огласа објављен у публикацији „Послови” 
број 987 од 18.05.2022. поништава се за 
део конкурса који се односи на радно место, 
Доцента за ужу научну област Статистика.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Средње образовање у трајању од 
четири године (правно-биротехничка школа, 
гимназија); знање рада на рачунару.

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова пропи-
саних Законом о раду, испуњава и посебне 
услове прописане чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1) 
да има одговарајуће образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампани пријавни формулар кандидат 
треба да достави: биографију, оверену фото-
копију дипломе/сведочанства о завршеном 
средњем/основном образовању; извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или овере-
на фотокопија; уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија; уверење полицијске управе о 
неосуђиваности за дела из тачке 3), не ста-
рије од шест месеци-оригинал или оверена 
фотокопија; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са дока-
зима о испуњењу услова доставити искључи-
во путем поште, на наведену адресу, са наз-
наком радног места, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Установа нема обавезу враћања достављене 
документације за конкурс.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11232 Рипањ, Ерчанска 3

тел. 011/8650-480

Директор школе
за период од 4 године

УСЛОВИ: услови конкурса: кандидат за 
директора школе треба да испуњава пропи-
сане услове из члана 122., члана 139. и чла-
на 140. ставови 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), у даљем тексту Закон. 
За директора школе може бити изабрано 
лице које има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе стечено на 1) студија-
ма другог стелена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мете; студије другог степена из области 
педагошких науке или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да испуњава услове за наставни-
ка те врсте школе и подручје рада, за педа-
гога и психолога школе; 3) да има дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, васпита-
ча и стручног сарадника; 4) да има обуку 
и положен испит за директора установе 5) 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања;  
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6) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
7) да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безуслована казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривчна 
дела из гупе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 8) да има држављанство 
Републике Србије; 9) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140. ставови 1. и 2. 
Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкрус кандидат 
подноси 1) биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби; 2) оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговрајућем високом образовању 
(не старије од 6 месеци); 3) оверен препис 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (не старије од 6 
месеци); 4) оригинал или оверену фотоко-
пију потврде о радном стажу, најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (не старије од 6 месе-
ци), односно за лице које испуњава услове 
из члана 122. став 6. Закона, потврду да 
има најмање 10 година радног искуства у 
области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) 
лекарско уверење-да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рада са 
децом и ученицима (оригинал не старије од 
6 месеци); 6) оригинал или оверене фото-
копије уверења надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 
месецу); 7) оригинал или оверене фотоко-
пија уверења да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139.став 1. тачка 3. Закона (не ста-
рије од 6 месеци); 8) уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал не старији 
од 6 месеци); 9) извод из матичне књиге 
рођених (оригинал не старији од 6 месеци); 
10) план и програм рада директора школе 
за време трајања мандата од 4 године, као 
и остала документа која могу послужити као 
доказ о стручним и организаторским спо-
собностима; 11) доказ о резултату стручно 
педагошког надзора кандидата (извештај 
просветног саветника) ако га поседује; 12) 
доказ о резултату стручно педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања, уколико се на конкурс појави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-

тора установе; 13) оверен препис/оверену 
фотокопију лиценце за рад директора шко-
ле (ако је кандидат поседује) 14) доказ да 
зна језик на којем се остварује васпитно 
образовни рад, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику. Канди-
дат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс за 
директора школе и комплетном документа-
цијом доставља лично или поштом у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на адресу Основна школа „Вук Караџић” 
Рипањ, Ерчанска 3, са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на конкурс неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
комисија за избор директора школе коју 
образује Школски одбор. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио Школски одбор, врши 
избор директора и доноси решење о имено-
вању, о чему школа обавештава лица која 
су се пријавила на конкурс. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, а у складу са Законом о 
заштити података о личности („Службени 
гласник Републике Србије, број 87/18). Бли-
жа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе радним данима од 9.00 часо-
ва до 14.00 часова, лично или позивом на 
телефон 011/8650-003.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„КУНГ-ФУ ПАНДА”

11210 Београд, Зрењанински пут 62а
тел. 060/4999-663

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; 
одговарајуће образовање за васпитача: 1) 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; на студијима првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
спцијалистичке струковне студије), студији-
ма у трајању од три године или више обра-
зовање, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирањаод најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да 
лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом – уверење 
о здравственој способности; да није осуђи-
вано 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе, односно дипломе и додатка 
уз диплому о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми и 
уверење о положеним испитима; уверење о 
положеном стручном испиту или уверење о 
положеном испиту за лиценцу (ако је кан-
дидат исти полагао); извод из матичне књи-
ге рођених – оригинал или оверена фото-
копија; уверење о држављанству, оригинал 
или фотокопија оверена; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења полицијске упра-
ве, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику 
– уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Сви докази 
саставни су део пријаве на конкурс (пријав-
ни формулар се може преузети са званичне 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја).

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; 
одговарајуће образовање за васпитача: 1) 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; на студијима првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
спцијалистичке струковне студије), студији-
ма у трајању од три године или више обра-
зовање, образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирањаод најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да 
лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом – уверење 
о здравственој способности; да није осуђи-
вано 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
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и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, кандидат доставља: оверену фотоко-
пију дипломе, односно дипломе и додатка 
уз диплому о одговарајућој стручној спреми 
или уверења о стеченој стручној спреми и 
уверење о положеним испитима; уверење о 
положеном стручном испиту или уверење о 
положеном испиту за лиценцу (ако је кан-
дидат исти полагао); извод из матичне књи-
ге рођених – оригинал или оверена фото-
копија; уверење о држављанству, оригинал 
или фотокопија оверена; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења полицијске упра-
ве, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику 
– уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Сви докази 
саставни су део пријаве на конкурс (пријав-
ни формулар се може преузети са званичне 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја).

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: са или без радног искуства; посе-
довање одговарајућег образовања: IV степен 
стручне спреме, средња медицинска школа, 
васпитачки смер; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом – уверење о здравственој спо-
собности; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар, кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми (уколико се уместо дипломе 
прилаже уверење, оно не може бити старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (фотокопија мора бити ове-
рена); уверење полицијске управе, да лице 

није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (фотокопија уверења мора 
бити оверена). Ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском јези-
ку потребно је да приложи доказ о знању 
српског језика. Сви докази саставни су део 
пријаве на конкурс (пријавни формулар се 
може преузети са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја). Непотпуне, неуредне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Установа нема обавезу да кандидатима 
врати приложену документацију по конкур-
су. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, на адресу Предшколске Устано-
ве „Кунг-фу Панда”, Зрењанински пут 62а, 
Београд са назнаком „За конкурс”. Пријаве 
на конкурс слати искључиво путем поште. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор.

Медицинска сестра – васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: са или без радног искуства; посе-
довање одговарајућег образовања: IV степен 
стручне спреме, средња медицинска школа, 
васпитачки смер; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом – уверење о здравственој спо-
собности; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријавни формулар, кандидат доставља: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми (уколико се уместо дипломе 
прилаже уверење, оно не може бити старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (фотокопија мора бити ове-
рена); уверење полицијске управе, да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 про-

тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (фотокопија уверења мора 
бити оверена). Ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском јези-
ку потребно је да приложи доказ о знању 
српског језика. Сви докази саставни су део 
пријаве на конкурс (пријавни формулар се 
може преузети са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја). Непотпуне, неуредне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. 
Установа нема обавезу да кандидатима 
врати приложену документацију по конкур-
су. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, на адресу Предшколске Устано-
ве „Кунг-фу Панда”, Зрењанински пут 62а, 
Београд са назнаком „За конкурс”. Пријаве 
на конкурс слати искључиво путем поште. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор.

ОСТАЛО: непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Установа нема обавезу да кандидатима вра-
ти приложену документацију по конкур-
су. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, на адресу Предшколске Установе 
„Кунг-фу Панда”, Зрењанински пут 62а, Бео-
град са назнаком „За конкурс”. Пријаве на 
конкурс слати искључиво путем поште. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор.

ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 62

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога и психолога сте-
чено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета или 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета) 
или да има одговарајуће високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога 
и психолога стечено на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године или да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са европским систе-
мом преноса бодова (доказује се доставом 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу), да има дозволу за рад за 
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наставника и стручног сарадника – лиценцу, 
да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност), да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег висо-
ког образовања на студијама другог степе-
на, а изузетно 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег високог образовања 
на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 
године или вишим образовањем, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Лице које се пријављује на конкурс подно-
си својеручно потписану пријаву на конкурс, 
радну биографију са прегледом кретања у 
служби, адресом, контакт телефоном и е-ма-
ил адресом, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образо-
вању (лица са звањем мастер достављају и 
оверену фотокопију дипломе основних ака-
демских студија), оверену фоткопију уве-
рења о положеном стручном испиту или оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу за 
наставника или стручног сарадника, доказ 
да има обуку и положен испит за директора 
школе, уколико га поседује (оверену фото-
копију), односно изјаву да исто не поседу-
је (оригинал), потврду о раду у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал или оверену фотокопију), лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), извод из казнене 
евиденције МУП Србије да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 
дебара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених на пропи-
саном обрасцу са холограмом (оригинал 
или оверену фотокопију), за лице које није 
стекло високо образовање на српском јези-

ку диплому о стеченом средњем или вишем 
образовању на српском језику или уверење 
о положеном српском језику по програму 
одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверену фотокопију), резултате 
стручно-педагошког надзора о свом раду 
(оверену фотокопију извештаја просветног 
саветника ако је надзор вршен, односно ако 
стручно-педагошки надзор није вршен ори-
гинал или оверену фоткопију потврде свих 
установа у којима је запослени радио да 
стручно-педагошки надзор није вршен), за 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, резултате стручно-пе-
дагошког рада установе и оцену спољашњег 
вредновања установе (оверена фотокопија), 
односно ако стручно-педагошки надзор уста-
нове није вршен и није вршено спољашње 
вредновање установе потврда установе-а да 
исто није вршено у време трајања његовог 
мандата (оригинал или оверена фотокопија), 
предлог програма рада за време мандата, 
доказе о поседовању организационих спо-
собности и остала документа која могу пос-
лужити у поступку. У изборном поступку са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који испуњавају законом и кон-
курсом прописане услове Комисија за избор 
директора обавља разговор. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања. Решење о имено-
вању директора доноси надлежни министар 
у року од 30 дана од дана пријема докумен-
тације, о чему Школа, по добијању решења, 
без одлагања, обавештава сва лица која су 
се пријавила на конкурс. Својеручно потпи-
сана пријава на конкурс са конкурсом тра-
женом документацијом доставља се поштом 
на наведену адресу са назнаком „За конкурс 
за директора) или се предаје непосредно у 
секретаријату школе радним даном од 08.30 
до 14.30 часова. Достављени подаци обрађи-
ваће се, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности у сврху обраде података у 
конкурсном поступку.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
11000 Београд, Таковска 41

тел. 011/3237-312

Наставник разредне наставе  
у продуженом боравку

2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,  
до истека мандата директора

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме 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, 
13/18 и 11/19); да кандидат испуњава услове 
прописане одредбама члана 139, 140 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања ( „Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закони, 10/19, 6/2020). 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање 
; 5. да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доста-
вити: 1. доказ о стручној спреми – оверена 
фотокопија дипломе, 2. држављанство РС 
(не старије од 6 месеци оригинал или ове-
рена фотокопија), 3. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), 4. уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст.1. 
тач. 3 Закона о основама система образо-
вања које издаје надлежна полицијска упра-
ва (не старије од 6 месеци), 5. уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага 
(оригинал или оверена копија-не старије 6 
месеци) 6. потврду-уверење о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет адреси Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају 
школи.
Доказ о испуњењу услова здравствене и пси-
хофизичке способности-лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
доказима о испуњености услова са назнаком 
(за конкурс) доставити на наведену адресу 
школе. Телефон: 011/3237 312.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Спремачица
на одређено време преко 60 дана  
ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме. Био-
графију слати искључиво на мејл адресу 
konkurs@boskovic.edu.rs у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, а кандидати 
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити 
осталу потребну документацију.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА  
ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

11070 Нови Београд,  
Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 261-81-20

Наставник вештина за област 
Медицина, ужа научна област 
Лабораторијска технологија и 

инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Основне академске студије првог 
степена у области медицинско лаборато-
ријског инжењерства, струковни медицин-
ско лабораторијски технолог, способност 
за наставни рад, објављени стручни радо-
ви у одговарајућој области. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образо-
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вању Републике Србије, Статутом Академије 
струковних студија Београд, Правилником 
о начину и поступку избора и заснивања 
радног односа и ангажовања наставника и 
сарадника у Академији струковних студија 
Београд и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова запослених у Акаде-
мији струковних студија Београд у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс својеручно 
потписану и изјаву за које место се конкури-
ше, подноси се радна биографија са библи-
ографијом објављених радова и литературе 
за учење која је наведена по општим библи-
ографским принципима, односно упутствима 
за цитирање литературе у научном часопи-
су и то по врсти радова податке о доприно-
су у настави, оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
извода из књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), 
оверена фотокопија уверења о држављан-
ству РС, оверена фотокопија дипломе или 
решења о нострификацији дипломе стече-
не у иностранству као и оверене фотокопије 
свих диплома претходно завршених степена 
студија високог образовања (ако кандидату 
до тренутка подношења пријаве није изда-
та диплома, подноси се оверена фотоко-
пија уверења о завршетку студија, осим за 
нострификацију дипломе), доказ о неосуђи-
ваности за кривична дела утврђена Законом 
(за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској уста-
нови) и Статутом Академије, докази о избо-
рима у наставно и научно звање ако је кан-
дидат био биран у наставно и научно звање 
на другој установи и претходно радно иску-
ство, копије импресума о објављеним радо-
вима или саме радове (списак радова дос-
тавља се и у дигиталном облику – ЦД или 
УСБ диск), сертификате, потврде, уверења и 
друге исправе издате од научних, стручних и 
других надлежних организација, организато-
ра научних и стручних скупова, организато-
ра пројеката, научних и стручних часописа, 
високошколских установа за сваки податак 
наведен у пријави који се односи на науч-
ноистраживачки, стручни и професионал-
ни допринос, допринос у настави, допринос 
стручној, академској и широј заједници и 
друге доказе за које учесник конкурса сматра 
да су битни. За комплетност документације 
коју подноси на конкурс одговоран је учес-
ник конкурса. По истеку рока за подношење 
пријаве на конкурс није дозвољено допуња-
вање конкурсне документације од стране 
кандидата. Пријаве са доказима о испуње-
ности наведених услова кандидати подносе 
на наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
11080 Београд, Призренска 37

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122., 139. и 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања ( „Службе-
ни гласник РС”бр: 88/2017, 27/2018-др.закон, 
6/2020 и 129/2021): 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе сте-
чено: – на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик; 6) 
да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника; 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8) да има обуку и положен 
испит за директора установе. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140. 
ст. 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора Школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 
3. истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: 1. оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (не старије од 
шест месеци); 2. оверен препис или оверену 
фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту ( не 
старије од шест месеци); 3. оригинал или 
оверену фотокопију потврде о радном стажу, 
најмање 8 година рада у области образовања 
( не старију од 6 месеци); 4. фотокопију лич-
не карте, односно биометријски очитане 
личне карте; 5. оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежног суда да против 

кандидата није покренут кривични посту-
пак: а/ доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, б/ потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или в/ доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога – за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 6.Оригинал или ове-
рену фотокопију уверења надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 139. ст.1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
( не старије од 6 месеци); 7. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству ( не старије од 6 месеци); 8. оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених ( не старије од 6 месеци); 9. 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата ( извештај просветног 
саветника) ако га поседује, а уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директо-
ра школе и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања – фотокопија; 10.Оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима ( не ста-
рије од 6 месеци); 11. Оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кан-
дидат поседује); 12. пријаву на конкурс на 
пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолшког развоја; 13. радну био-
графију са личним подацима, као и подацима 
о кретању у служби или радном месту; 14. 
предлог мера, организације и начина руко-
вођења школом које би спровео као дирек-
тор. Доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику. Кан-
дидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописа-
ним законом. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја и одштампани формулар заједно 
са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља на 
адресу школе: Призренска 37, Земун, 11080, 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе” лично или путем 
поште. Потребно је да кандидат сва траже-
на документа достави у два примерка. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије документа које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена 
документација се не враћа. Министар у року 
од 30 дана од дана пријема документације 
коју му је доставио Школски одбор врши 
избор директора и доноси решење о њего-
вом именовању, о чему школа обаваештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Подаци 
који се прикупљају од кандидата 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). Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Школе, 
радним даном од 9.00 до 14.00 часова преко 
телефона 011/3076-402.
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ОШ „КНЕГИЊА МИЛИЦА”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 78

тел. 064/808-5302

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Школе може 
да буде лице које испуњава услове прописа-
не чл. 139. и чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
да има одговарајуће високо образовање из 
чл. 140. ст. 1. и 2. Закона, за наставника 
основне школе, за педагога или психолога, 
да има дозволу за рад (лиценцу за наставни-
ка или стручног сарадника), да има обуку и 
положен испит за директора школе, да има 
најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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, да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Изузетно, дужност директора шко-
ле може да обавља и лице које има одгова-
рајуће образовање из чл. 140. ст. 3. Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из чл. 140. ст. 1. 
и 2. Закона. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању за 
наставника основне школе, пегагога и психо-
лога у складу са одредбом чл. 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
доказ о поседовању лиценце за рад (оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испи-
ту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника), доказ о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал), уверење да кандидат није осуђи-
ван у складу са одредбом чл. 139. ст. 1. т. 
3. Закона (оригинал), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал), извод из 
матичне књиге рођених (фотокопија), доказ 
да зна српски језик (осим кандидата који су 
на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање), доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата-извештај про-
светног саветника (уколико кандидат може 
да прибави доказ) (оверена копија), доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра школе и оцену спољсшњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претходно 
обављао дужност директора школе (овере-
ну копију), биографију са кратким прегле-

дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Доакз да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора којим се регулише 
статус изабраног директора. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса слати на 
наведену адресу или донети лично са назна-
ком „Конкурс за директора школе” у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
11509 Скела, Мила Манића 5

тел. 011/8770-050

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве: 1. Поседовање одговарајућег високог 
образовања за наставника основне школе 
и овог подручја рада, за педагога и психо-
лога, стеченог у складу са чл. 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. поседовање дозволе за 
рад наставника односно стручног сарадника; 
3. поседовање обуке и положеног испита за 
директора установе (изабрани директор који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност), 4. најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са уче-
ницима. 1. Да правноснажном судском пре-
судом није осуђивано за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. 2. Поседовање 
држављанства Републике Србије. 3. Знање 
српског језика (језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад). Директор се бира 
на период од четири године. Уз одштампан 
и попуњен пријавни формулар за пријаву на 
конкурс (који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја) кандидат треба да под-
несе: 1. – уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месе-

ци); 2. диплома о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија). Кандидат који је високо образовање 
стекао по прописима о високом образовању 
почев од 10.09.2005 године подноси оверену 
фотокопију дипломе и основних и мастер сту-
дија, 3. доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(оригинал или оверена фотокопија), осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику; 4. оверену фотоко-
пију документа о поседовању дозволе за рад 
( документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту); 5. оверену фото-
копију лиценце за директора установе (уко-
лико је кандидат поседује); 6. оргинал потвр-
ду о радном искуству у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања ( потврда треба да садржи пода-
так о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој канди-
дат ради. Уколико кандидат није у радном 
односу потрвду издаје установа у којој је кан-
дидат стекао радно искуство у области обра-
зовања и васпитања); 7. оригинал уверење 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за 
кривична дела предвиђена чланом 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања ( уверење из казнене 
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 
8. доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника, оверена фотокопија); 9. доказ о 
резултатима стручно – педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, 
за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора установе ( оверену фотоко-
пију); 10. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, које издаје надлежна 
здравствена установа, не старије од 6 месе-
ци; 11. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); Комисија за 
избор директора цени и доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника уколико 
га кандидат поседује). Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаву својеручно потписану 
са потребном документацијом са назнаком: 
кандидати треба да доставе тачну адресу, 
контакт телефон и имејл – адресу.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 Неготин,  

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/545-189

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”,бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
, 6/2020 и 129/2021) и то: а) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
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Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме пропи-
сану Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Машинство и обрада мета-
ла („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 
3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 
9/2019, 2/2020, 1/2021 и 4/2022) за настав-
ника машинске групе предмета (доказ овере-
на фотокопија дипломе); б) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказ уве-
рење МУП-а и потврда повереника за зашти-
ту родне равноправности за непостојање 
утврђеног дискриминаторног понашања. 
Пожељно је доставити и уверење надлежног 
суда да није покренут кривични поступак ), 
г) да има држављанство Републике Србије 
(доказ уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених) ; д) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (овај доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће високо образо-
вање није стекао на српском језику). Докази 
о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуње-
ности услова из тачке б) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Документација 
се доставља у оригиналима или у овереним 
фотокопијама не старијим од шест месеци 
и не враћа се кандидатима. Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона 
радним данима у периоду од 09.00 до 11.00 
часова. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају напред наведену потреб-
ну документацију-доказе, а уз њу и радну 
биографију, очитану личну карту, контакт 
телефон, контакт електронске адресе (мејл) 
и адресу пребивалишта на горе наведе-
ну адресу школе лично или препорученом 
пошиљком, са назнаком „Пријава на конкурс 
за наставника машинске групе предмета”, у 
року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија именована од стране дирек-
тора школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19300 Неготин,  

Миомира Радосављевића Пикија 9
тел. 019/545-189

Наставник електро групе предмета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), кандидати треба да испуњавају и 

услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”,бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 
, 6/2020 и 129/2021) и то: а) да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања и врсту стручне спреме пропи-
сану чланом 3 став 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Електротехни-
ка („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018, 13/2018, 2/2020 ,14/2020, 1/2021 
,2/2021 и 4/2022) за радна места наставни-
ка електро групе предмета (доказ оверена 
фотокопија дипломе); б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ уверење МУП-а и потврда повереника 
за заштиту родне равноправности за непо-
стојање утврђеног дискриминаторног пона-
шања . Пожељно је доставити и уверење 
надлежног суда да није покренут кривични 
поступак ), г) да има држављанство Репу-
блике Србије (доказ уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених); д) 
да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (овај доказ 
доставља само кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском 
језику). Докази о испуњености услова из тач-
ке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке б) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Документација се доставља у оригиналима 
или у овереним фотокопијама не старијим 
од шест месеци и не враћа се кандидати-
ма. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона, радним данима у периоду 
од 09.00 до 11.00 часова. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају напред 
наведену потребну документацију-доказе, 
а уз њу и радну биографију, очитану личну 
карту, контакт телефон, контакт електронске 
адресе (мејл) и адресу пребивалишта на горе 
наведену адресу школе лично или препору-
ченом пошиљком, са назнаком „Пријава на 
конкурс за наставника електро групе пред-
мета”, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”
19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб

тел. 019/545-085, 542-737

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24. став 1. 

Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – 
одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тума-
чење), кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене у члану 139. и 140. став 1. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) (даље: Закон) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи, а то су: 1. да има образовање у скла-
ду са чланом 140. став 1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања које је 
стекло: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС на конкурс потребно је при-
ложити и следеће: 1. оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
и то: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним основним студијама, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним мастер академ-
ским студијама, односно оверену фотокопију 
дипломе о завршеним студијама у четворо-
годишњем трајању, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005; 2. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са учени-
цима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; 3. оригинал или 
оверена фотокопија уверења (извода из каз-
нене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139. став 1. тач-
ка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (да није старије од 6 месеци); 4. 
оригинал или оверена фотокопија уверења  
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о држављанству (да није старије од 6 месе-
ци); 5. доказ да кандидати знају српски језик 
на којем се остварује образовни васпитни 
рад (само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); 6. оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 7. радна биографија (нео-
бавезно). Пријаве слати на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води Конкурсна комисија, а Решење о избо-
ру кандидата доноси директор школе у року 
од осам дана од достављања образложене 
листе кандидата који испуњавају услове  
конкурса.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну 
област хемија, хемијска технологија 

и хемијско инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, 
као и Правилником о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских настав-
ника на Универзитету у Београду, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове 
за рад: VIII степен стручне спреме, докторат 
наука из научне области хемијског инжењер-
ства. Остали чланови утврђени су одредбом 
члана 75. Закона о високом образовању („Сл.
Гл.РС”, бр. 88/2017) и члана 106., 113. и 114. 
Статута техничког факултета у Бору као и 
Правилника о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника 
на универзитету у Београду. Уз пријаву на 
конкурс, неопходно је доставити доказе о 
испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, копиране стране научних и 
стручних радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа непостојања сметње из 
члана 72. став 4. Закона о високом образо-
вању (Сектор аналитике Полицијске управе 
МУП-а), документа у оригиналу или овере-
ном препису). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњавању услова 
конкурса, достављају се на адресу: Технич-
ки факултет у Бору, Војске Југославије 12, 
19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 
дана од дана објављивања.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуава усло-
ве прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 ,др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021 – даље:Закон), а то су: 
1) одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона за наставника основне 
школе, педагога или психолога: на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-

тичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне, студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће, научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице које има завршене ове 
студије другог степена, мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области, за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
2) дозвола за рад (положен стручни испит) 
за наставника, педагога или психолога, да 
је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе (изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност), 3) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 4) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
односно да није осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 5) држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад, 6) да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидат је дужан да, уз пријаву 
на конкурс, достави: 1) оверен препис или 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем, образовању у складу са чланом 140 
Закона, 2)оверен препис или оверену копију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, 3) доказ о савла-
даној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико, кандидат наведено 
поседује), 4) доказ о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
на кон стеченог одговарајућег образовања 
(потврда – оригинал или оверена копија), 
5) оригинал или оверена копија уверења да 
лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона, издато након објављивања 
конкурса, 6) оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених – дос-
тављају лица која су променила презиме 
или име након издавања дипломе о стече-
ном образовању, 7) оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци, 8) оверену 
копију доказа да зна српски језик (оверена 
копија дипломе о завршеном факултету на 
српском језику или уверење о положеном 
испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе), 8) оверену 
копију доказа о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања – достављају лица која су прет-

ходно обављала дужност директора, преглед 
кретања у служби са биографским подацима, 
оквирни план рада за време мандата. У скла-
ду са чл. 123 став 14 Закона кандидат дос-
тавља и оригинал или оверену копију доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду (ако доказ поседује). Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању 
за избор директора оверавају се од стране 
надлежног органа, у супротном, неће се узе-
ти у разматрање. Уколико је кандидат стекао 
одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона на српском језику, сма-
тра се да је достављањем овог доказа, дос-
тавио и доказ да зна српски језик. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса који 
немају трајни карактер не могу бити старије 
од шест месеци. Пријаве кандидата са при-
ложеном документацијом, се не враћају кан-
дидатима, већ се задржавају у архиви школе. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства, просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и доказима о испуњавању свих 
услова доставља путем поште (на горе наве-
дену адресу), или лично (у секретаријат шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова), у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
избор директора”. Информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона, 032/381-005.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

32000 Чачак,  
Епископа Никифора Максимовића 14

тел. 032/372-004

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. 
одговарајуће образовање, и то: одговарајуће 
високо образовање сходно члану 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик,  
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образовно-васпитни рад се остварује на срп-
ском језику. Докази о испуњености услова 
који се достављају уз пријавни формулар: 
1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврду да 
кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, издат по објављивању конкур-
са; 3. уверење о држављанству Републике 
Србије; 4. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља 
само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. 
Услов под бројем 2. да запослени поседује 
психичку способност за рад проверава се 
тако што се кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују на психо-
лошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Доказ који се односи на 
физичку и здравствену способност кандидата 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријавни формулар и документацију кан-
дидати достављају и кратку биографију са 
контакт подацима (ЈМБГ, адреса, телефон). 
Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конку-
рише) који се може наћи на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs). Пријавни формулар и потребну доку-
ментацију треба послати на адресу школе: 
Епископа Никифора Максимовића 14, 32000 
Чачак или предати лично у просторије шко-
ле, радним даном од 8.00 до 13.00 часова, у 
затвореној коверти са назнаком „За конкур-
сну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Секретар факултета
на одређено време од шест месеци

Опис послова: руководи радом стручних 
служби у Секретаријату, учествује у раду 
органа Факултета ради давања стручних 
мишљења из подручја права, прати и про-
учава законе, прописе и стручну литературу 
која се односи на делатност и пословање 
Факултета; координира рад служби у сас-
таву Факултета; стара се о извршењу одлу-
ка органа Факултета; израђује процедуре 
реализације правних, кадровских и општих 
послова; припрема документе и елементе за 
израду програма и планова из области прав-
них, кадровских и административних посло-
ва; даје стручну подршку у процесу форми-
рања планова рада; даје стручну подршку у 
области канцеларијског пословања; прати 
спровођење и усклађеност општих и поје-
диначних аката са прописима; припрема 
стручне анализе и анализира информације и 
акте и предлаже мере за унапређења прав-

них питања; спроводи поступак заснивања 
радног односа и избора у звања наставни-
ка и сарадника и њиховог уговорног анга-
жовања, и других ангажованих лица ван 
радног односа; спроводи поступак засни-
вања радног односа и уговорног ангажо-
вања лица ван радног односа у ваннастави, 
као и поступак остваривања права, обавеза 
и одговорности из радног односа; саставља 
уговоре и решења у вези са свим променама 
у току радног односа и остваривања права 
из радног односа; припрема опште и поје-
диначне акте; припрема стручна мишљења 
у покренутим радним и другим споровима и 
другим питањима из радно-правних односа; 
потписује појединачна акта факултета, по 
овлашћењу декана; обавља и друге послове 
по налогу декана Факултета.

УСЛОВИ: Правни факултет на студијама дру-
гог степена-мастер академским студијама, 
односно специјалистичке академске студије 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године; односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године по пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10.09.2005. године. 

ОСТАЛО: познавање рада на рачунару; поло-
жен правосудни испит, најмање 3 године 
радног искуства у струци. Уз пријаву доста-
вити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ 
о испуњавању услова конкурса у погледу 
школске спреме-оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о радном 
искуству у струци ( потврде, решења, уго-
вори, или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено рад-
но искуство), оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о положеним правосудним испи-
том, као и све остале доказе од значаја за 
избор. Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Агрономски факултет у Чачку, Цара 
Душана 34, Чачак 32000. Рок за пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ”

32213 Бресница, тел. 032/804-107

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) 
и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 108/15), 
и то: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и 
став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1. студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
2. студије другог степена из научне, однос-
но стручне области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3) лице из 
става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне области, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета (да испуњава услове за наставника ове 
школе, педагога или психолога); да има доз-
волу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (лиценцу или стручни испит); 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
да је кандидат прошао обуку и положио 
испит за директора установе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања и чл. 7 Правилника о ближим условима 
за избор директора установе образовања и 
васпитања и непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; 
да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: правилником о ближим услови-
ма за избор директора установе образо-
вања и васпитања прописано је да кандидат 
за директора не може да буде лице које је 
правноснажно осуђено за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да предност за 
избор директора има кандидат који је сте-
као нека од звања према прописима из обра-
зовања; да кандидат за директора не може 
да оствари предност приликом избора ако 
је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међуна-
родним правом. Правилником је такође про-
писано да предност за избор директора има 
кандидат који је стекао неко од звања према 
прописима из области образовања (канди-
дат који је стекао нека од звања у процесу 
напредовања у току рада може да прилажи 
и доказ о томе, овај доказ није обавезан). 
Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), ако га поседује, као и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, ако је канди-
дат претходно обављао дужност директора 
установе. Уз одштампан и попуњен пријавни 
формулар преузет са званичног сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидат треба да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; оригинал или оверену фотокопију  
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потврде о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања (не старију од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење полицијске управе да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); уверење Привредног суда да није 
правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 30 дана); 
уверење Основног суда да против канди-
дата у току избора није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога – за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело 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 (ориги-
нал или оверена фотокопија, издато након 
објављивања конкурса); доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику; доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) уколико је надзор 
вршен, а уколико се на конкурс пријави кан-
дидат који је претходно обављао дужност 
директора установе, дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (ори-
гинал или оверену фотокопију извештаја); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, са предлогом програма рада дирек-
тора школе (необавезно), друге доказе о 
својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност. Директора школе име-
нује министар на период од четири године. 
Поступак за избор директора спроводи коми-
сија за избор директора, именована од стра-
не Школског одбора. Рок за за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријава на кон-
курс, са потребном документацијом подноси 
се школи поштом, препорученом пошиљком, 
у затвореној коверти, на адресу: ОШ „Ђене-
рал Марко Ђ. Катанић”, 32213 Бресница, са 

назнаком: „Конкурс за директора школе” или 
се предаје лично, код секретара школе, рад-
ним даном од 8 до 12 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу се могу добити код секре-
тара школе и преко тел. 032/804-107, радним 
даном од 8 до 12 часова.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ
32000 Чачак, Светог Саве 65

тел. 032/303-414

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора установе може бити 
именовано лице: које има високо образо-
вање и академски назив доктора технич-
ких или природних наука. Радно искуство 
на некој од високообразовних институција. 
Докази: уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе доказе о испуњавању услова из кон-
курса и то: извод из матичне књиге рођених, 
оверена копија дипломе, потврда о радном 
искуству

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати могу 
поднети пријаве у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса достављају се писа-
ним путем, у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за директора” на адресу: Регионал-
ни центар за таленте Чачак, 32000 Чачак, 
Цара Душана 34, препорученом пошиљком 
или лично сваког радног дана у времену 
од 08.00 до 15.00 часова. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази Управни одбор неће 
разматрати.

ГЊИЛАНЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДРАГИ ПОПОВИЋ”
Гњилане – Горње Кусце

Директор 
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: поседује одговарајуће обра-
зовање прописано чланом 140, став 1. и 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања ове врсте школе и подручја рада, 
за педагога или психолога на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) или образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Има најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образо-
вања; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача, стручног сарадника 
(за педагога и психолога); обука и положен 
испит за директора установе (уколико лице 
нема положен испит за директора установе, 
дужно је да га положи у року од две годи-
не од ступања на дужност); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139. ст. 1 тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања, нити да 
је против њега подигнута оптужница, има 

држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на коме се изводи образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: доказ о држављанству Републике Србије 
(не старији од 6 месеци); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис/фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; извод из матичне књиге 
рођених не старији од 6 месеци; биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе, 
доказ да лице није осуђивано у складу са 
чланом 139. став 1. тачка 3. и да се не води 
истрага против њега, не старије од 6 месе-
ци, доказ о радном стажу, уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (не старије од 6 месе-
ци);доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (достављају лица која су претход-
но обављала дужност директора за период 
свог мандата). Пријавни формулар попунити 
на званичној интрнет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампан доставити заједно са осталом 
документацијом. Непотпуна и неблаговре-
мена документација неће се узимати у раз-
матрање. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве доставити лично или препоручено 
поштом на адресу: Техничка школа „Драги 
Поповић”, село Горње Кусце, 38252 Шило-
во -Гњилане, са назнаком „Конкурс за избор 
директора – конкурсна комисија”.

ЈАГОДИНА

ОШ „17.ОКТОБАР”
35000 Јагодина, Теслина 1

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122., 139. и 140. ст. 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања ( „Службе-
ни гласник РС”бр: 88/2017, 27/2018-др.закон 
,6/20.129/21): 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке 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 интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне,трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице које је стекло 
образовање на студијама другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) да има психичку, 
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физичку и здравствену способност за рад са  
ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик; 6) да има дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; 7) 
да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
8) да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 
2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора Школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одго-
варајуће образовање из члана 140. став 3. 
истог закона, то јест високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: 1. оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; 2.оверен 
препис или оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; 3. оригинал или оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, нај-
мање 8 година рада у области образовања 
(не старију од 6 месеци); 4. фотокопију 
личне карте, односно биометријски очи-
тане личне карте; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак: а/ није донета наредба о спро-
вођењу истраге, б/ није потврђена оптужни-
ца којој је претходила истрага или в/ није 
донето решење о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); 6. оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из чл. 139. ст.1 
тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање ( не старије од 6 месеци); 7. 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
привредног суда да кандидат није осуђиван 
за привредне преступе, да се против истог 
не води поступак из надлежности тога суда 
и да му није изречена правноснажна суд-
ска мера забране обављања делатности по 
Закону о привредним преступима; 8. ори-

гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству ( не старије од 6 месеци); 9. 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених са холограмом. 10. 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата ( извештај просветног 
саветника) ако га поседује, а уколико је кан-
дидат претходно обављао функцију директо-
ра школе и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања – фотокопија; 11. оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима ( не ста-
рије од 6 месеци); 12. оверену фотокопију 
лиценце за директора установе (ако је кан-
дидат поседује); 13. пријаву на конкурс на 
пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолшког развоја; 14. радну био-
графију са личним подацима, као и подаци-
ма о кретању у служби или радном месту; 
15. предлог мера, организације и начина 
руковођења школом које би спровео као 
директор. Доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. 
Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од 2 године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима 
прописаним законом. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор 
директора и потребном документацијом дос-
тавља на адресу школе: Теслина 1, Јагодина 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс 
за избор директора школе” лично или путем 
поште. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни фотокопије документа 
које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Достављена документација се не враћа. 
Министар у року од 30 дана од дана прије-
ма документације коју му је доставио Школ-
ски одбор врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обаваештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Подаци који се прикупљају од кан-
дидата биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл.гласник РС” бр. 87/18). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова преко телефона 035/245-138.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/8223-805

Наставник у звање доцент за 
уметничку област Ликовне 

уметности, за ужу уметничку област 
Ликовна уметност  

са методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: најмање високо образовање мас-
тер академских студија из одговарајуће уже 
уметничке области, стечено на акредито-
ваном универзитету и акредитованом сту-
дијском програму, или диплома VII-1 степе-

на стручне спреме, стечена по прописима 
који су важили пре 10.9.2005. године, која 
је изједначена са дипломом мастер академ-
ских студија; и репрезентативне уметнич-
ке референце, изборни елементи и остали 
услови прописани чланом 74. и 75. Закона 
о високом образовању („Службени гласник 
РС” 88/17, 27/18–др.закон, 73/18, 67/19, 
6/20-др.закони, 11/21-аут.тумачење, 67/21-
др.закон и 67/21), Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, пречишћен текст, број III-01-270 
од 30.3.2021. године и његовим изменама и 
допунама, Правилником о критеријумима за 
избор у звање наставника Универзитета у 
Крагујевцу, пречишћен текст, број III-01-316 
од 13.4.2022. године (оба правилника дос-
тупна су на сајту Универзитета у Крагујевцу 
https://www.kg.ac.rs/dokumenti.php на карти-
ци Универзитетски прописи, избори у звање 
наставника), као и непостојање сметњи из 
члана 72. став 4. Закона о високом образо-
вању. Уз пријаву на конкурс у папирној фор-
ми доставити: оверене фотокопије диплома 
за све завршене нивое студија, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), биографију са подацима о доса-
дашњем раду и уметничким референцама, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању.Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати 
су обавезни да доставе у електронском обли-
ку, на начин утврђен Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, број III-01-270 од 30.3.2021. године. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и некомплетне пријаве неће се разматрати.

Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за уметничку 
област Ликовне уметности, за ужу 

уметничку област Ликовна уметност 
са методиком наставе

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: најмање високо образовање мас-
тер академских студија из одговарајуће уже 
уметничке области, стечено на акредитова-
ном универзитету и акредитованом студијс-
ком програму; репрезентативне уметнич-
ке референце, изборни елементи и остали 
услови прописани чланом 74. и 75. Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС” 
88/17, 27/18–др.закон, 73/18, 67/19, 6/20-др.
закони, 11/21-аут.тумачење, 67/21-др.закон 
и 67/21), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу, пре-
чишћен текст, број III-01-270 од 30.3.2021. 
године и његовим изменама и допунама, 
Правилником о критеријумима за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагује-
вцу, пречишћен текст, број III-01-316 од 
13.4.2022. године (оба правилника доступна 
су на сајту Универзитета у Крагујевцу https://
www.kg.ac.rs/dokumenti.php на картици Уни-
верзитетски прописи, избори у звање настав-
ника), као и непостојање сметњи из члана 
72. став 4. Закона о високом образовању.  
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Уз пријаву на конкурс у папирној форми 
доставити: оверене фотокопије диплома за 
све завршене нивое студија, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), биографију са подацима о доса-
дашњем раду и уметничким референцама, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у 
смислу члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању. Сву документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса кандидати су 
обавезни да доставе у електронском обли-
ку, на начин утврђен Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, 
које је саставни део Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, број III-01-270 од 30.3.2021. године. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и некомплетне пријаве неће се разматрати.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну 
област Хистологија и ембриологија

Редовни професор за ужу научну 
област Хирургија – Анестезија

УСЛОВИ: услови за избор наставника: а) 
звање Редовног професора може бити бира-
но лице које испуњава следеће минималне 
услове: обавезни услови 1. испуњени услови 
за избор у звање ванредног професора, 2. 
позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног 
изборног периода, 3. објављена два рада из 
научне области за коју се бира, у периоду 
од избора у звање ванредног професора, у 
часописима категорије М21, М22 или М23, 
4. цитираност од 10 хетероцитата, 5. једно 
пленарно предавање на међународном или 
домаћем научном скупу или два саопштења 
на међународним или домаћим научним ску-
повима, 6. књига из релевантне области, 
одобрен уџбеник од стране наставно науч-
ног већа факултета, поглавље у одабраном 
уџбенику или превод одабраног иностра-
ног уџбеника за ужу научну област за коју 
се бира, објављеног у периоду од избора 
у наставничко звање, 7. резултат у развоју 
научнонаставног подмлатка на факулте-
ту, 8. учешће у комисијама за одбрану три 
завршна рада на специјалистичким, односно 
мастер академским студијама, 9. наставник 
који се бира у звање редовног професора 
мора испуњавати и услове да буде ментор 
за вођење докторске дисертације у складу 
са стандардом 9 (наставно особље) „Пра-
вилника о изменама и допунама Правилника 
о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских про-
грама”. Изборни услови: кандидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, 
који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника.

Ванредни професор за ужу научну 
област Хирургија – Ортопедија

УСЛОВИ: б) У звање Ванредног професора 
може бити бирано лице које испуњава сле-
деће услове: услови за први избор у звање 
ванредног професора. Обавезни услови: 1. 
испуњени услови за избор у звање доцента, 
2. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног прет-
ходног изборног периода, 3. обавезно педа-
гошко искуство на универзитету у трајању од 
најмање три године, 4. објављена два рада 
из научне области за коју се бира, у перио-
ду од избора у звање доцента у часописима 
категорија М21, М22 или М23, 5. оргинално 
стручно остварење, руковођење или учешће 
у пројекту, 6. одобрен уџбеник, монографија, 
практикум или збирка задатака од стране 
наставно-научног већа факултета (све са 
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју 
се бира. Изборни услови. Кадидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7 
који морају да буду наведени и образложни 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника. Услови за сваки следећи избор 
у звање ванредног професора. Обавезни: 1. 
позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног 
изборног периода, 2. објављен један рад из 
научне области за коју се бира у часопису 
категорије М21, М22 или М23 у периоду од 
последњег избора у звање ванредног про-
фесора. Изборни услови: Кадидат за избор 
у звање мора да испуни најмање два избор-
на елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7 
који морају да буду наведени и образложени 
у реферату комисије за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање 
наставника.

ОСТАЛО: посебни услови, оцена испуње-
ности услова и поступак избора наставника 
и сарадника регулисани су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о ближим 
условима за избор наставника Универзитета 
у Приштини – Кососвска Митровица, Правил-
ника о условима начину и поступку избора 
у звање сарадника Приштина – Косовска 
Митровица и Статутом Медицинског факул-
тета Приштина – Косовска Митровица. Уз 
пријаву на Конкурс кандидати су дужни 
да доставе доказе о испуњености услова 
предвиђених Конкурсом. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у часопи-
су Националне службе за за запошљавање 
„Послови” и на сајту Факултета. Пријаве 
доставити на адресу Медицински факултет у 
Приштини, 38820 Косовска Митровица, улица 
Анри Динана бб или предајом архиви факул-
тета 028/498-298.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК”

Врбовац

Секретар П.У „Ђурђевак” Врбовац

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљен 
кандидат који који испуњава услове пропи-
сане чланом 132. става 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон, 
10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021,), 
(висока стручна спрема, радно искуство у стру-
ци најмање годину дана).

Домар ПУ „Ђурђевак” Врбовац
за рад у Клокоту

УСЛОВИ: у радни однос може да буде 
примљен кандидат који који испуњава усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закон, 10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 
129/2021 ) положен испит за рад са судо-
вима под притиском (уколико нема дужан је 
да положи у року од годину дана) средња 
стручна спрема.

Помоћни радник на одржавању 
хигијене ПУ „Ђурђевак” Врбовац

2 извршиоца
за рад у Врбовцу и Клокоту

УСЛОВИ: у радни однос може да буде 
примљен кандидат који испуњава услове 
прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закон, 10/2019,27/2018-др.закон, 6/2020 и 
129/2021), (нижа стручна спрема). 1. Распи-
сује се конкурс за пријем у радни однос за 
наведена радна места, на неодређено вре-
ме. 2. Конкурс се објављује у публикацији 
„Послови”. 3. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. 4. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија именова-
на од стране директора Установе. 5. Канди-
дати за поменуто радно место поред општих 
услова из члана 24. Закона о раду(„Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 
113117-одлука УС и 95/18) за заснивање 
радног односа мора да испуњава и услове 
прописане чланом 139. („Сл. гласник” бр. 
88/17, 27/18 – и др. закони, 10/19 и 6120) и 
то: а) да има завршено основно образовање 
и васпитање; б) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашаrvе; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. 6. Кандидат попуњава 
формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министа-
ретва просвете, науке и технолошког раз-
воја(уписати број телефона/мејл адресу).
Уз пријавни формулар кандидат доставља 
и следећу документацију: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању (оверену фотоко-
пију дипломе); доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснахсном пресудом за кривична 
дела из члана 139. став 1 .тачка 3.Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и за кога није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (потврда, уве-
рење или други документ издат од стране 
надлежне полицијске управе (оргинал или 
оверена фотокопија) не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених (оргинал 
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или оверена фотокопија). Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Пријаве треба послати на адресу: 
ПУ „Ђурђевак”‘ Врбовац 38263 Врбовац. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код Секретара Предшколске установе и пре-
ко телефона 064/2415-763.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Наставник физике

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем 
у радни однос утврђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и услове из 
члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18 – др. Закони, 10/19 
,6/20 и 129/21) и то: да имају одговарајуће 
високо образовање, у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања(„Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 
27/18 – др. Закони, 10/19 , 6/20 и 129/21), 
као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл.гл.РС” 
– Просветни гласник бр.11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016,11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 
11/2019, 2/2020 и 8/2020); Да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; Да нису осуђи-
вано 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 родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи и то: доказ 
о одговарајућем образовању (оверена фото-
копија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења – ако диплома 
није издата); уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, 
у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом(оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци(оригинал или 
оверена фотокопија); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање које издаје надлежна полицијска 
управа(не старије од 6 месеци); уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријава на конкурс треба да садр-
жи и податке о кандидату (име и презиме, 

адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон), радно место на које кандидат 
конкурише. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као 
и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс са потребном документацијом са 
назнаком „За конкурс за радно место Настав-
ник физике” доставити на адресу. ОШ „Мома 
Станојловић” улица Кнеза Михаила 40, 34000 
Крагујевац.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку 

област Музичка уметност,  
ужа уметничка област  

Музика у медијима
са 50% радног времена, на одређено 

време од пет година или на неодређено 
време

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за уметничку 

област Музичка уметност,  
ужа уметничка област  

Музика у медијима
на одређено време од пет година  

или на неодређено време

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу 
уметности: за избор у звање ванреди про-
фесор: доктор или магистар из одговарајуће 
уже уметничке области са најмањом про-
сечном оценом 8 (на свим нивоима студија), 
односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и више 
уметничких остварења у уметничкој области 
или високо образовање мастер академских 
студија и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности. За избор у 
звање редовни професор: доктор или магис-
тар из одговарајуће уже уметничке области 
са најмањом просечном оценом 8 (на свим 
нивоима студија), односно најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској 
установи и већи број признатих уметничких 
остварења значајних за развој уметности или 
високо образовање мастер академских сту-
дија и изузетна уметничка дела која су зна-
чајно утицала на развој културе и уметности.

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за област Науке 
о уметностима, ужа научна област 

Теорија уметности и медија
са 10% радног времена, на одређено 
време од 5 година или на неодређено 

време

УСЛОВИ: услови за избор наставника у пољу 
друштвено-хуманистичких наука: За избор у 
звање ванредни професор: доктор наука из 
научне области за коју се кандидат бира са 
најмањом просечном оценом 8 (на свим ниво-
има студија), односно најмање три године 
педагошког искуства на високошколској уста-
нови и има више научних радова од значаја за 

развој науке, у ужој научној области, објавље-
них у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, оригинална 
стручна остварења, односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник или монографију, практикум или збирку 
задатака за ужу научну област за коју се бира 
и више радова саопштених на међународним 
или домаћим научним скуповима.

ОСТАЛО: за избор у звање редовни профе-
сор: доктор наука из научне области за коју 
се кандидат бира са најмањом просечном 
оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и има већи број 
научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или 
домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник или монографију или оргинално стручно 
остварење, остварене резултате у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специја-
листичким или мастер академским студија-
ма. Предуслов је непостојање сметње из чл. 
72. ст. 4. Закона о високом образовању као и 
остали општи, обавезни, изборни и посебни 
услови који су предвиђени чл. 74. и чл. 75. 
Закона о високом образовању („Сл. Гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/18 – др. закон, 73/2018, 
67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пре-
чишћен текст, бр. II-01-142 од 22. 2. 2021. 
године – www.kg.ac.rs) са изменама и допу-
нама (бр. II-133/4 од 26. 2. 2021), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Кра-
гујевцу (бр. 01-3691/1 од 2. 3. 2021. годи-
не – пречишћен текст), Законом о раду („Сл. 
Гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/18 – аутентично тумачење), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (III-01-270 од 30. 3. 
2021. године – пречишћен текст) са изме-
нама и допунама (бр. III-01-515/4 од 24. 6. 
2021. и III-01-866/28 од 28. 10. 2021), Пра-
вилником о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. 
III-01-316 од 13. 4. 2022. године – пре-
чишћен текст), Правилником о ужим науч-
ним, уметничким и стручним областима Уни-
верзитета у Крагујевцу (бр. III-01-317 од 13. 
4. 2022. године – пречишћен текст) и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагује-
вцу. Документа која је потребно доставити 
на наведене конкурсе: пријава на конкурс; 
биографија и стручна биографија;оверене 
копије диплома свих нивоа студија (са наве-
деном просечном оценом); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија); фотокопија личне кар-
те и очитана лична карта; потврда надлеж-
ног органа (Полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела предвиђена 
чланом 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању (оригинал или оверена копија – не 
старија од 6 месеци); потврда Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета о педа-
гошком раду (за кандидате који су у радном 
односу на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи (ори-
гинал или оверена копија); за кандидате 
који се први пут бирају у звање наставника 
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и заснивају радни однос на факултету у сас-
таву Универзитета у Крагујевцу предвиђено 
је јавно приступно предавање. Фотокопије 
докумената морају бити оверене у једном 
примерку. Пријава кандидата уз коју није 
приложена комплетна документација траже-
на конкурсом као доказ о испуњености усло-
ва, сматраће се неуредном и неће се узети 
у разматрање. Сву конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса 
кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску – цд-у) у 
3 примерка, у складу са Упутством за при-
мену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање које је саставни део Правилника о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Крагујевцу (доступно на: https://www.
kg.ac.rs/Docs/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_
izbora_u_zvanje_nastavnika_21.pdf). При-
ликом доказивања биографских података, 
кандидат је дужан да се придржава Закона 
о заштити података о личности, односно да 
све личне податке, технички, одговарајуће 
прикрије. Сва документација и радови дос-
тављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке 
гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 8

тел. 034/332-461

Наставник групе стручних предмета 
електротехничке струке (смер 

електротехника и рачунарства)

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају 
услове из члана 139., 140. и 142. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и 
васпитања и услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настаника 
и Правилника о организацији и систематиза-
цији послова. Такође у радни однос кандида-
ти морају испуњавати следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања;да има психичку, 
физичку и зравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доказ се прибавља се 
пре закључења уговора о раду; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству) ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 

месеци; оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за 
кривична дела: насиље у породици, одузи-
мање 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 доказ 
да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци; доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи се доставља уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; рад-
ну биографију. Кандидат (учесник конкур-
са за пријем у радни однос) – попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају послодавцу. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. овог 
закона, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава, кандидати који 
испуњавају услове конкурса у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. 
Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу орга-
ну управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења из става 8. овог члана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе, непосредно у секретаријат школе 
или препорученом поштом, са назнаком „Кон-
курс за радно место наставника групе струч-
них предмета електротехничке струке”, на 
адресу: Прва техничка школа, Радоја Домано-
вића 8, 34000 Крагујевац. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и преко телефона: 034/332-461.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава

тел. 034/6741-105

Наставник шпанског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентич-
но тумачење) у радни однос за обављање 
послова наставника биологије може бити 
примљен кандидат који испуњава и следеће 
услове: да има одговарајуће образовање про-
писано чланом 139.,140. и 142. и 144. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) и чланом 3. став 1. тачка 
6. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. Гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020,16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc), а потребну документа-
цију заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом достављају Школи у 
року од 8 дана од дана објављивања Конкур-
са. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: Попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар; Оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању из 
члана 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима које су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, а у складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
Извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); Доказ из казнене еви-
денције МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела наведена у условима из чла-
на 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија); Уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија); Доказ одговарајуће високош-
колске установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена копија); Лекарско 
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уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и учени-
цима – овај документ је потребно да достави 
једино изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Све оверене фотокопије или 
оригинали напред поменуте документације 
не смеју бити старије од 6 месеци. Конкурс се 
објављује у публикацији „Послови”. Конкурс 
спроводи конкурсна Комисија именована од 
стране директора школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају услов за пријем у 
радни однос из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року 
од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандрадизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор школе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе 
конкурсне комисије. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу органу управљања, у року 
од осам дана од дана достављања решења. 
Орган управљања о жалби одлучује у року 
од 15 дана од дана подношења жалбе. Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступ-
ку има право да, под надзором овлашћеног 
лица у установи, прегледа сву документа-
цију, у складу са законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ако по 
конкурсу није изабран ниједан кандидат, рас-
писује се нови конкурс у року од осам дана. 
Пријаве треба послати у затвореној ковер-
ти са назнаком „За конкурс” на адресу ОШ 
„Славко Поповић” Даросава, 34305 Даросава 
или доставити лично у просторијама школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара Школе и путем телефона 
034/6741-105.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„НАДА НАУМОВИЋ”

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

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. послове васпитача, за рад 
са децом узраста од три године до поласка 
у школу, могу обављати лица која испуња-
вају услове прописане Законом и имају 
одговарајуће образовање: лица на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, 
мастер струковне студије) и специјалистич-
ке струковне студије по прописима који су 
уређивали високо образовање у периоду од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 
2017. године; лица на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-

писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лица на сту-
дијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање; 
изузетно, лице које има средње образовање 
и године радног искуства на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу прописа 
којима се уређује област предшколског вас-
питања и образовања и обавеза полагања 
испита за лиценцу; 2. Да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3. Да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл.139 
став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20 и 129/21); 4. 
Имају држављанство Републике Србије; 
5.Знају српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Докази о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
под 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом (не 
старији од 6 месеци) подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати прилажу: 
Формулар за пријаву на конкурс; потпуну 
личну и радну биографију, са адресом; кон-
такт телефоном и меил адресом – ЦВ; Овере-
ну копију дипломе; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не ста-
рија од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а не старије од 6 
месеци);Дозвола за рад-лиценца. Напомена: 
Кандидат који не поседује лиценцу, однос-
но нема положен стручни испит, дужан је да 
исти положи у законском року након засни-
вања радног односа. Кандидати попуњавају 
формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити у 
затвореној коверти лично или путем поште 
на адресу: Предшколска установа „Нада Нау-
мовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Медицинска сестра – васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1.Послове и радне задат-
ке медицинске сестре-васпитача, за рад са 
децом од шест месеци до три године, може 
обављати: лице које има средње образовање 
у трајању од четири године – медицинска 
сестра-васпитач; лице које има одговарајуће 
више образовање односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије или спе-
цијалистичке струковне студије), на којима 
је оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста – васпитач; обавеза полагања испи-
та за лиценцу; 2.Да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3. 
Да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл.139 став 1. 
тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 06/20 и 129/21);4. Имају 
држављанство Републике Србије; 5.Знају 
српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Докази о испуњености 
услова за пријем у радни однос под 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс. 

Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом (не старији од 
6 месеци) подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати прилажу:формулар за 
пријаву на конкурс; потпуну личну и радну 
биографију, са адресом, контакт телефо-
ном и меил адресом – ЦВ; оверену копију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старија од 6 
месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а не старије од 6 месеци); 
дозвола за рад-лиценца. Напомена: канди-
дат који не поседује лиценцу, односно нема 
положен стручни испит, дужан је да исти 
положи у законском року након заснивања 
радног односа. Кандидати попуњавају фор-
мулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити у 
затвореној коверти лично или путем поште 
на адресу: Предшколска установа „Нада 
Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Сарадник – медицинска сестра  
за превентивно здравствену  

заштиту и негу

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. послове и радне задатке 
радног места сарадник – медицинска сестра 
за превентивну здравствену заштиту и негу, 
може обављати: лице које има средње образо-
вање здравствене струке у трајању од четири 
године (медицинску школу педијатриског или 
општег смера); 2. Да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом;3. 
Да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл.139 став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 06/20 и 129/21); имају држављанство 
Републике Србије;5. Знају српски језик и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. 
Додатни услови:положен стручни испит; једна 
година рада у струци. Докази о испуњености 
услова за пријем у радни однос под 1), 3), 
4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом (не старији од 
6 месеци) подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати прилажу:формулар за 
пријаву на конкурс; потпуну личну и радну 
биографију, са адресом, контакт телефоном и 
меил адресом – ЦВ; Оверену копију дипломе; 
Извод из матичне књиге рођених; Уверење о 
држављанству (не старија од 6 месеци); Уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом достављају установи. 
Пријаву са наведеном документацијом доста-
вити у затвореној коверти лично или путем 
поште на адресу: Предшколска установа „Нада 
Наумовић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Сервирка

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: 1. Послове сервирке може  
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обављати лице које има средње образовање, 
а изузетно лице које има основно образо-
вање са радним искуством на тим пословима, 
до дана ступања уредбе на снагу;2 .Да имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3. Да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл.139 став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20 и 
129/21);4. Имају држављанство Републике 
Србије; 5.Знају српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Докази о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
под 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (не ста-
рији од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати прилажу:формулар 
за пријаву на конкурс; потпуну личну и радну 
биографију, са адресом, контакт телефоном и 
меил адресом – ЦВ; Оверену копију дипломе; 
Извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старија од 6 месеци);уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним формуларом достављају уста-
нови. Пријаву са наведеном документацијом 
доставити у затвореној коверти лично или 
путем поште на адресу: Предшколска уста-
нова „Нада Наумовић”, Саве Ковачевића 30, 
Крагујевац.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1) Послове спремачице може 
обављати лице које има основно образовање; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл.139 став 1. тачка 3. закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„сл. гласник рс” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 06/20 
и 129/21); имају држављанство Републике 
Србије; Знају српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Докази о 
испуњености услова за пријем у радни однос 
под 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (не ста-
рији од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати прилажу: формулар 
за пријаву на конкурс; потпуну личну и радну 
биографију, са адресом, контакт телефоном и 
меил адресом – ЦВ; оверену копију дипломе – 
оверену копију сведочанства основне школе; 
извод из матичне књиге рођених;уверење о 
држављанству (не старија од 6 месеци); уве-
рење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а не старије од 6 месеци). Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом достављају установи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити у 
затвореној коверти лично или путем поште на 
адресу: Предшколска установа „Нада Наумо-
вић”, Саве Ковачевића 30, Крагујевац. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Конкурс је отворен 8 дана.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област медицинске науке, ужа 

научна област хирургија
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

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

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну 
област Медицинске науке, ужа 

научна област Интерна медицина
на неодређено време или одређено 

време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образо-
вање стечено на студијама трећег степена 
(докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; завршена одговарајућа 
здравствена специјализација.

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за научну 

област Медицинске науке,  
ужа научна област  
Општа психологија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани психолог, доктор 
медицинских наука, високо образовање сте-
чено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005 године), односно стечен назив 
доктора наука по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005.  
године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Медицинске науке, 
ужа научна област Фармацеутска 

технологија
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: магистар фармације, високо обра-
зовање стечено на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно сте-
чен назив доктора наука по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

Наставник у звању доцента за 
научну област Хемијске науке, ужа 
научна област Примењена хемија

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, доктор 
хемијских наука, високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (докторске ака-
демске студије по пропису који уређује висо-

ко образовање, почев од 10. септембра 2005 
године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. одине. Општи 
предуслов: Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72. став 4. Закона о висо-
ком образовању и чланом 135. став 1. Стату-
та Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдама надлежних органа.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – 
др. Закон, 11/2021-аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021-др. закон), Статутом 
Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о 
критеријумима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. На конкурс 
приложити: 1. Пријаву на конкурс; 2. Био-
графију; 3. Уверење о држављанству; 4. 
Извод из матичне књиге рођених; 5. Овере-
не фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; 6. Потврду 
надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривична дела про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. Списак стручних и 
научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за 
квалитет о педагошком раду. Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора 
у звање наставника на Универзитету у Кра-
гујевцу које је саставни део Правилника о 
начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзите-
та у Крагујевцу (https://www.kg.ac.rs/Docs/
Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_izbora_u_
zvanje_nastavnika.pdf). утврђена је обавеза 
кандидата да релевантна документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната прописаних одредбама Правилника о 
критеријумима за избор у звање наставника 
Универзитета у Крагујевцу достави и у елек-
тронској форми (на компакт диску – ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за 
научну област медицинске науке, 
ужа научна област гинекологија  

и акушерство
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просеч-
ном оценом најмање осам, смисао за настав-
ни рад.; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.
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Истраживач приправник за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 
научна област максилофацијална 

хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, завршен 
други степен академских студија са просеч-
ном оценом најмање осам, уписане доктор-
ске студије.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72. став 4. Зако-
на о високом образовању и чланом 135. став 
1. Статута Универзитета у Крагујевцу, који 
доказују потврдама надлежних органа да 
нису осуђивани за кривична дела прописана 
наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020-
др закони, 11/2021-аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021-др. закон), Закона о нау-
ци и истраживањима(„Сл.гласник РС” бр. 
49/19), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. На кон-
курс приложити: 1. Пријаву на конкурс; 2. 
Биографију; 3. Уверење о држављанству; 4. 
Извод из матичне књиге рођених; 5. Овере-
не фотокопије диплома или уверења којима 
се потврђује ниво образовања; 6. Потврду 
надлежног органа да кандидат није прав-
носнажно осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. Потврду да је сту-
дент докторских студија(за асистента и за 
сараднике у настави) 8. Списак стручних и 
научних публикација и по један примерак 
тих публикација у складу са упутством које 
се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. 
Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандида-
ти су у обавези да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску-ЦД). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

КРАЉЕВО

„ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
36000 Краљево, Карађорђева 178

тел. 036/359-660

Наставник хемије
са непуним радним временом (60%) 

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Закона 
о раду („Сл.гласник РС”,бр.24/2005,61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука 
УС, 113/17 и 95/2018-аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава услове про-
писан чл.139, 140. и 142. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др Закон, 
10/2019 6/2020 и 129/2021). Кандидат тре-
ба и 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл.140. и 142. Законао основама 
система образовања и васпитања и Правил-

ником о степену и врсти образовања наста-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл.гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изечену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу сазаконом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете), а потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају 
установи. Доказ о испуњености услова из 
тачка 1,3,4, и 5 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс кандидати поред био-
графије треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од 6 месе-
ци): диплому о стеченом образовању, уве-
рење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности. 
Пријаве слати, на наведену адресу школе 
ОШ „Чибуковачки партизани” Карађорђева 
178, 36000 Краљево, са назнаком „За кон-
курс-наставник разредне наставе” у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у  
разматрање.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  
„НАША РАДОСТ”

37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Васпитач
на одређено време ради замене  

одсутне запослене до њеног  
повратка на рад

Спремачица
на одређено време ради замене  

одсутне запослене до њеног  
повратка на рад

УСЛОВИ: 1. Кандидат за радно место васпи-
тач може да буде примљен у радни однос 
под условима: 1) да има завршену одгова-
рајућу вишу стручну спрему за васпита-
че: -на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске или 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године, или одго-
варајуће више образовање, 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-

тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује вас-
питно образовни рад; 6) да има лиценцу 
за рад или да у року од 2 године од дана 
заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу; 7) најмање 1 годину радног иску-
ства. 2. Спремачица може да буде примљен 
у радни однос под условима: 1) да има завр-
шено основно образовање; 2) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 3) да 
има држављанство Републике Србије; 4) нај-
мање 6 месеци радног искуства. 3. Докази о 
испуњености услова за радно место васпи-
тач из тачке 1 овог конкурса под 1) ,3), 4), 
6) и 7) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у оригиналу или у виду ове-
рених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова за радно место-спре-
мачица из тачке 3 овог конкурса под 1) 2), 
3), и 4) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у оригиналу или у виду овере-
них фотокопија. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. 4. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а документацију из тачке 
4. овог конкурса, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Установи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Потребно је доставити сле-
дећу документацију: диплому о завршеном 
одговарајућем вишем, средњем или основ-
ном образовању, (оригинал или оверену 
фотокопију) – извод из Казнене евиденције 
односно уверење Основног суда као доказ 
да лице није осуђивано, (оригинал или ове-
рену фотокопију) уверење о држављанству, 
(оригинал или оверену фотокопију) -доказ 
о радном искуству, (оригинал или оверену 
фотокопију) – лиценцу за рад (оригинал или 
оверену фотокопију) уколико је поседује. 5. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
(васпитачи), у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака, 6. решење о избо-
ру кандидата донеће конкурсна комисија, у 
року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. 7. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на 
адресу Установе: П.У. „Наша радост” Варва-
рин Слободе бб 37260 Варварин . 8. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 037/788-346.



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 988 | 25.05.2022.64

ОШ „ДРАГИ МАКИЋ” БОШЊАНЕ
37262 Бошњане, Вука Караџића 1

тел. 037/798-104

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чла-
ном 122. став 2, 5 и 6, чл. 139. и чл. 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и и то: – поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, то јест високо образовање стече-
но 1) на студијама другог степена, – мастер 
академске студије, – мастер струковне сту-
дије или – специјалистичке академске сту-
дије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интер ди сци пли нар не, мулти ди сци пли-
нар не, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука – у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године), за наставника основне 
школе, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, поседовање 
лиценце за директора установе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран али ће бити дужан да испит за 
директора установе положи у року од две 
године од дана ступања на дужност), поседо-
вање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима посе-
довање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита 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, непо-
стојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом – најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за директора 
Школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140. 
став 3. истог закона, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 

за директора установе и најмање десет годи-
на рада на пословима васпитања и образо-
вања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе следеће доказе 
о испуњености услова: – пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педа-
гога или психолога; – поседовање дозволе за 
рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника, поседовање лиценце за 
директора установе (кандидат који ту лицен-
цу не поседује може бити изабран али ће 
бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност), поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, поседовање држављан-
ства Републике Србије, знање српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом, најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 
2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора Школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих 
горе наведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у 
трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе следеће доказе о 
испуњености услова: пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, – оверен препис или 
фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, ове-
рен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат посе-
дује, кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност), 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци од 

дана достављања пријаве на конкурс), ори-
гинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, доказ о знању српс-
ког језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику), 
уврење Полицијске управе да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање из 
члана 139. ст. 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије 
од 2 месеца од дана достављања пријаве на 
конкурс), – уверење надлежних судова да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога ( не старије од 2 месеца 
од дана достављања пријаве на конкурс), 
потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања (оригинал), извештај про-
светног саветника о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (оверена 
фотокопија). Уколико кандидат не поседује 
овај извештај, доставља потврду просветног 
саветника да није извршен стручно-педагош-
ки надзор над његовим радом, доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања достављају 
само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе (оверена фото-
копија), – преглед кретања у служби са био-
графским подацима (необавезно), доказе о 
својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно). Лекарско уверење 
доставља кандидат који је предложен за 
избор директора од стране Школског одбора. 
Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености предвиђених услова слати на 
адресу: ОШ „Драги Макић” Бошњане, Вука 
Карџића 1 37262 Бошњане, са назнаком 
„Конкурс за избор директора школе”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, 
презиме, адресу и број телефона. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Документација се неће враћати кан-
дидатима. О резултатима конкурса кандида-
ти ће бити обавештени у законском року. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
037/798-104.

ОШ „ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ 
КОРЧАГИН”

37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Наставник географије и грађанског 
васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, тј. 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, са пуним радним временом 
(40% рад на радном месту наставника 
географије и 60% рад на радном месту 

наставника грађанског васпитња) за 
рад у матичној школи и подручним 

одељењима: Каонику и Рибару

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. и 140.Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС, број 88/2017 и 27/2018-др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) услове 
из Правилника о степену и врсти образовања 
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наставника и стручних сарадника у основној 
школи (Службени гласник РС –Просветни 
гласник” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/202, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022) и 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи 
(Службени гласник РС –Просветни гласник” 
бр.11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 11/2017, 16/202 и 3/2021). Члан 139. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања прописује услове за пријем у рад-
ни однос, односно да у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање, 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.Услови из става 1.овог 
члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1.тачка 1), 3) 
– 5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1.тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Чланом 140.став 1.и 2.Закона о основа-
ма система образовања и васпитања пропи-
сано је да наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одгова-
рајуће образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциолинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије 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 приписима који су уређи-
вали 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Чланом 142.став 1) 
Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом 
преноса бодова. Чланом 142. став 2) Закона 
о основама система образовања и васпитања 
образовање из става 1.овог члана, наставник,  

васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (Служ-
бени гласник РС –Просветни гласник” 
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/202, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 и 2/2022) прописани су сте-
пен и врста образовања за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту: наставник географије: 1) 
професор географије, 2) дипломирани геог-
раф, 3) професор географије и историје, 4) 
дипломирани професор биологије и геогра-
фије, 5) дипломирани професор географије и 
информатике, 6) професор биологије-геогра-
фије, 7)професор физике-географије, 8) про-
фесор географије – информатике, 9) дипло-
мирани професор географије – мастер, 10) 
дипломирани географ – мастер, 11) мастер 
географ, 12) мастер професор географије, 
13) мастер професор биологије и географије, 
14) мастер професор географије и информа-
тике, 15) дипломирани географ – просторни 
планер, 16) мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани – мас-
тер треба да имају завршене основне ака-
демске студије студијског програма: геогра-
фија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије 
и географије или двопредметне студије гео-
графије и информатике. Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи (Службени глас-
ник РС –Просветни гласник” бр.11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
16/202 и 3/2021) прописани су степен и 
врста образовања за извођење наставе и 
других облика образовно-васпитног рада на 
радном месту: Наставник грађанског васпи-
тања у другом циклусу образовања и васпи-
тања: 1) професор педагогије, 2) дипломира-
ни педагог, општи смер или смер школске 
педагогије, 3) дипломирани школски педа-
гог-психолог, 4) професор психологије, 5) 
дипломирани психолог, општи смер или смер 
школске психологије, 6) дипломирани школ-
ски психолог-педагог, 7) дипломирани школ-
ско-клинички психолог, 8) лице које испуња-
ва услове да изводи наставу из предмета 
страни језик, у складу са правилником којим 
је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, 9) 
дипломирани социјални радник, са положе-
ним стручним испитом, односно испитом за 
лиценцу у области образовања, 10) дипломи-
рани педагог, 11) професор географије, 12) 
дипломирани географ, 13) лице које испуња-
ва услове да изводи наставу из предмета 
српски језик, у складу са правилником којим 
је прописана врста образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, 14) 
мастер педагог, 15) мастер психолог, 16) 
мастер филолог, 17) мастер професор језика 
и књижевности, 18) дипломирани психолог 
– мастер, 19) дипломирани педагог – мастер, 
20) мастер географ, 21) дипломирани геог-
раф – мастер, 22) мастер професор геогра-
фије, 23) лице које испуњава услове да изво-
ди наставу из предмета историја, у складу са 
правилником којим је прописана врста обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, 24) лице које испуњава 
услове за обављање стручних послова: 

социјални радник, дефектолог, логопед и 
андрагог, 25) дипломирани географ – прос-
торни планер, 26) лице које испуњава услове 
да извођење наставе из предмета матерњи 
језик националне мањине, у складу са пра-
вилником којим је прописана врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, 27) лице које испуњава 
услове за извођење наставе из изборног 
предмета матерњи језик/говор националне 
мањине са елементима националне културе, 
у складу са овим правилником, 28) лице које 
испуњава услове за наставника основне шко-
ле, 29) лице које испуњава услове за струч-
ног сарадника основне школе, 30) дипломи-
рани музички педагог. Лица из члана 2. 
тачка 1.подтачка 1) и 2) могу да изводе 
наставу уколико су, у складу са прописом 
којим се уређује стално стручно усаврша-
вање и стицање звања наставника, васпита-
ча и стручних сарадника, савладала програм 
обуке за извођење наставе из предмета 
грађанско васпитање за одговарајући раз-
ред, односно која су претходно завршила 
неке од следећих програма:Обука за настав-
ника грађанског васпитања; Интерактивна 
обука/тимски рад; Умеће одрастања;Умеће 
комуникације;Активна настава кроз учење; 
Едукација за ненасиље; Речи су прозори и 
зидови; Чувари осмеха;Учионица добре 
воље; Култура критичког мишљења; Буквар 
дечијих права; Дебатни клуб; Безбедно дете; 
Злостављање и занемаривање деце; Здраво 
да сте или која имају завршен специјалис-
тички курс за наставнике грађанског васпи-
тања на одговарајућој високошколској уста-
нови.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који је објављен на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи.Кандидат уз 
пријаву треба да достави школи: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеном високом образовању, кандидати са 
звањем мастер и диплому односно уверење 
о завршеним основним академским студија-
ма) – да је држављанин Србије (уверење 
о држављанству РС-оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање (Уверење Министарства 
унутрашњих послова-надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван), доказ да 
зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ су у оба-
вези да доставе кандидати који нису стекли 
образовање на српском језику). Напомена: 
доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Након истека  
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рока за достављање пријава није могуће 
достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Школа није у оба-
вези да кандидатима врати конкурсну доку-
ментацију.У складу са чланом 155.став 1.и 
2, а у вези са чланом 154.став 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор, а о дату-
му и времену разговора биће обавештени 
на контакт телефон који су навели у својој 
пријави. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи податке о радном месту за које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име, пре-
зиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса 
електронске поште, ако је кандидат поседу-
је).Пријаве достављати лично или поштом на 
адресу: ОШ”Велизар Станковић Корчагин”, 
37204 Велики Шиљеговац бб, у затвореним 
ковертама са назнаком „За конкурсну коми-
сију”. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака.
Ближе информације о конкурсу можете доби-
ти на телефон:037/852-400.

ЛЕСКОВАЦ

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
16230 Лебане, Лебане, Цара Душана 68

тел. 016/843-767

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
до повратка са одсуства

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мас-
тер струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
– васпитач, у складу са законом, на студија-
ма првог степена (основне струковне сту-
дије, основне академске или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или одговарајуће више обра-
зовање; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика 
и језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријав-
ни формулар кандидати достављају, извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију, уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију не 
старије од шест месеци; оверену фотокопију 
уверења или дипломе о стеченом образо-
вању, уверење односно извод из казнене 
евиденције МУП-а о неосуђиваности. Доказ 
о здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве тре-
ба послати поштом или предати лично на 
адресу: ПУ Дечји вртић „Дечја радост”, Цара 
Душана 68, 16230 Лебане. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секрета-
ра Предшколске установе и преко телефона 
016/843-767.

ОСНОВНА ШКОЛА „8. ОКТОБАР”
Власотинце, Марка Орешковића 2

www.8.oktobar.edu.rs
e-mail: os.8.oktobar.vl@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
следеће услове : кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) високо образовање на сту-
дијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; да поседује лиценцу, односно положен 
стручни испит и да испуњава остале услове 
за наставника основне школе, педагога или 
психолога; да има обуку и положен испит 
за директора; да има најмање осам година 
радног стажа у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са ученицима; 
да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона, за директора основне школе може да 
буде изабран и наставник са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 3 закона, за 
наставника основне школе, најмање десет 
година радног стажа у области образовања и 
васпитања, дозволу за рад наставника, обуку 
и положен испит за директора.

ОСТАЛО: за пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу; оригинал или фотокопију уверења 
о положеном испиту за директора школе ( 
пријава без овог документа неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит 
за директора); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; лекарско 
уверење којим се доказује да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима (не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
издато од стране Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије којим се доказује 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); 
уверење издато од стране надлежног осно-
вног суда, којим кандидат доказује да против 
њега није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покрену-
та оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (нови образац у оригиналу 
или овереној фотокопији); доказ о знању 
српског језика и језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања (за кандидата на 
конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе); биографске податке са 
прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Пријаву 
на конкурс са правно ваљаним доказима 
о испуњености услова доставити на адре-
су школе, са назнаком „ Kомисији за избор 
директора школе”. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, телефон: 016/875-
450. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.



Наука и образовање

Бесплатна публикација о запошљавању 6725.05.2022. |  Број 988 |   

ТЕХНИЧКА ШКОЛА  
„РАДЕ МЕТАЛАЦ”

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

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена

Наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена

Библиотекар школе
са 15,55 % радног времена

УСЛОВИ: за наведена радна места кандидат 
треба да испуњава услове из члана члана 
139. и члана 140. став 1.)Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 129/21: ) Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, 
из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник РС-Просветни глас-
ник”, бр. 8/15, 11/16 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 
, 2/20 14/20-162,15/20-257,1/21-193): – да 
има одговарајуће високо образовање ; – да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; – да 
није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкицју, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; – да има држављанство Републи-
ке Србије; – да зна српски језик и језик на 
којем се остварује васпитно-образовни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи потребну 
документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми као доказ да 
има одговарајуће образовање или уверење о 
стеченом образовању (ако диплома није уру-
чена) не старије од 6 месеци; кандидати који 
су високо образовање стекли након 10.сеп-
тембра 2005.године подносе оверену фото-
копију дипломе основних и мастер студија; – 
Оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству као доказ да имају држављан-
ство Републике Србије(не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса); Уве-
рење из казнене евиденције МУП – а да нема 
осуде (не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса); Доказ о знању српс-
ког језика , осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику 
или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школску установе; – 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима подноси се пре закључење уговора о 
раду са изабрани кандидатом. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује дирек-
тор у складу са Законом. Комиисја утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни пднос из члана 139. Закона у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду испуњавали усло-
ве конкурса у року од 8 дана упућују се на 

психолошку процену психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидтаима са листе 
из претходног става, сачињава образложе-
ну листу свих кандидата који испуњавају 
услове и достављају је директору. Дирек-
тор досноси доноси решење о избору кан-
дидата по конкурсуу року од осам дана од 
дана достављања образложене листе. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Технич-
ка школа „Раде Металац”, Димитрије Туцо-
вића Лесковац. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, путем телефона  
016/234-612.

ОШ „СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ”
16204 Мирошевце

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чл. 122., 139. и 140. став 1 и 2 . Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и то: да 
има одговарајуће високо образовање из чла-
на 140. став 1 и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника 
основне школе, за педагога или психолога 
стечено: 1. Студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер сруковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то – 
Студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; – Студије другог 
степена из области педагошких науке или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2. На основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, 3. 
Да испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручје рада, педагога или психо-
лога, 4. Да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани канди-
дат 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 образовања и васпитања); 
5. Да има дозволу за рад за наставника или 
стручног сарадника, 6. Да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 7. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 8.Да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривина дела примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 

дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање, 9. Да има 
држављанство Републике Србије, 10. Да зна 
српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно – васпитни рад. Уколико се на Кон-
курс не пријави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140. став 1 
и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице, уз испуњености осталих 
горе наведених услова које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
тј. Високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три 
године или више образовање, за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година 
рада у установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат који се пријављује 
на конкурс је дужан да достави следећу 
документацију: пријаву на конкурс за избор 
директора, са кратком биографијом, кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора, – Оверен пре-
пис или фотокопију дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме, 
прописаног чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл.гласник РС” – просветни 
гласник бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21 и 17/21); оверен препис 
или фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија) да није старије од 6 месеци, 
– Потврда о радном искуству, односно годи-
нама рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, – Уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139. став 1. тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (да није ста-
рије од 6 месеци), – Уверење основог суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за дела из чл.139. став 1. 
тачка 3акона (да није старије од 6 месеци), 
извештај просветног саветника као доказ о 
резултату стручно – педагошког надзора у 
раду кандидата (уколико је кандидат имао 
појединачни стручно – педагошки надзор), 
доказ о резултатима стручно – педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредо-
вања доставља кандидат на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора шко-
ле, – Уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика о програму одговарајуће 
високошколске установе. – Доказ о савлада-
ној обуци и положеном испиту за директора  
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установе (изабрани кандидат за директо-
ра школе који нема обуку и положен испит 
за директора ће бити у обавези да испит за 
директора положи у законском року од дана 
ступања на дужности), – Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) 
да није старије од шест месеци од дана под-
ношења пријаве ( оригинал лекарског уве-
рења или оверена копија). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања пуб-
ликацији „Послови”. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, одштампани пријавни 
формулар заједно са пријавом на конкурс 
и потребном документацијом се достављају 
лично или поштом са назнаком, конкурс за 
директора школе”, на следећу адресу: Основ-
на школа „Славко Златановић” Мирошевце, 
Нема улице, бб, 16204 Мирошевце. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш,  

Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање 
доцент или ванредни професор 

за ужу научну област Теоријска и 
примењена механика

на одређено време у трајању  
од пет година

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу тре-
ба да испуњавају опште и посебне услове 
конкурса. Општи услови конкурса: прописа-
ни су чланом 24. став 1. Закона о раду и 
чланом 72. став 4. Закона о високом обра-
зовању. Посебни услови конкурса: прописа-
ни су чланом 74. став 6. и став 8. Закона 
о високом образовању, чланом 165. став 
6. и став 8. Статута Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и 
члановима 25, 26, 27. и 28. Ближих крите-
ријума за избор у звања наставника („Глас-
ник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан 
факултета ће свим учесницима овог кон-
курса 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 чланом 7. Правилника о 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). 
Приликом пријављивања на конкурс кан-
дидати су у обавези да факултету доставе 
документацију којом доказују да испуњавају 
услове из овог конкурса и подносе: пријаву 
на конкурс потписану од стране кандида-
та; доказ о одговарајућој школској спреми 
(оверен препис дипломе доктора наука и 
оверен препис диплома о завршеним прет-
ходним нивоима студија); доказ о педагош-
ком искуставу на високошколској установи 
(потврда или уговор о раду); биографију 
са библиографијом и пратећим материја-
лом; попуњен, одштампан и потписан обра-
зац о испуњавању услова за избор у звање 
наставника који се налази на wеб порталу 
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 
уверење надлежне полицијске управе да 
против кандидата није изречена правнос-

нажна пресуда за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, које је издато након 
датума расписивања овог конкурса; фото-
копију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. 
Документацију кандидати подносе на адре-
су: Машински факултет у Нишу, Александра 
Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремено приспеле пријаве и прија-
ве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити раз-
матране, о чему Факултет доноси посебан 
закључак.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. 
став 1. тачка 1) подтачка (1) и (2) и тач-
ка 2) и став 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: да има 
стечено одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице под овом подтач-
ком такође мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није: осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца; осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом 
– без обзира на изречену кривичну санк-
цију; утврђено дискриминаторно понашање 
у складу са законом (кандидат не може да 
буде лице за које је у поступку и на начин 
прописан законом утврђено дискриминатор-
но понашење); да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручних сарадника; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има обуку и 
положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до 

две године од дана ступања на дужност); да 
има доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника), уколико је стручно-педагошки 
надзор обављен; да има доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (кандидат 
који је претходно обављао дужност директо-
ра установе у којој је обављен стручно-пе-
дагошки надзор и спољашње вредновање). 
Уз пријаву на конкурс, учесник конкурса 
подноси следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци од датума обја-
ве конкурса); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци 
од датума објаве конкурса); оверену фото-
копију доказа о положеном испиту за дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручних 
сарадника (лиценцу) или уверења о поло-
женом стручном испиту за наставника, вас-
питача или стручних сарадника; уверење о 
неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинали не ста-
рији од 30 дана од датума објаве конкур-
са); уверење о да се код вишег и основног 
суда не води кривични поступак и да није 
донета правоснажна пресуда и да се пред 
вишим јавним тужилаштвом не води истрага 
и не спроводе истражне радње (не старије 
од шест месеци); доказ о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања, 
после стеченог одговарајућег образовања, 
издата од стране послодавца (оригинал не 
старији од 30 дана од датума објаве кон-
курса); оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидат које је претходно обављао дуж-
ност директора установе у којој је обављен 
стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање, односно оригинал доказа уста-
нове ако надзор није обављен); оверену 
фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора о свом раду (само кан-
дидат који поседује извештај просветног 
саветника); оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (уколико кандидат 
не достави овај доказ његова пријава се 
сматра потпуном); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби (необавез-
но); предлог плана рада директора за вре-
ме мандата; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (оригинал не старији од дату-
ма објаве конкурса) подноси се пре закљу-
чења уговора. Фотокопије које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве доставити лично или поштом 
на адресу: Уметничка школа Ниш, Прво-
мајска 6, 1800 Ниш. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на телефон 018/523-543.
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ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане законом за засни-
вање радног односа и посебне услове пред-
виђене чланом 139. и чланом 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гл. РС”бр. 88/17, 27/2018 – 
др закони, 10/2019, 6/20 и 129/21), као и из 
члана 142. став 1. истог закона: обавезно 
образовање лица из члана 140. овог зако-
на је образовање из психолошких, педа-
гошких 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 устано-
ви у складу са Европским системом преноса 
бодова) доказ – уверење надлежне уста-
нове). Образовање из става 1. овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидат мора да има стече-
но образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гл.РС” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022): 
диплому о стручној спреми стеченој: на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне 
групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице 
са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образо-
вањем. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 
доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, (дос-
тавља у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу) и то: потвр-
да високошколске установе о броју бодова; 
доказ о положеном испиту за лиценцу или 

доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије; уверење о држављанству, 
оверен препис/фотокопију; извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фото-
копију; доказ о познавању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; уве-
рење о неосуђиваности за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскрвњење, за кривично 
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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима) – доставља се пре закључења 
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 
разматрати. Пријаве на конкурс слати на 
адресу: ОШ „Вожд Карађорђе” у Алексина-
цу, Лоле Рибара 2, 18220 Алексинац. Кон-
такт телефони: 018/840-644.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2

Наставник српског језика  
и књижевности

на одређено време са 50% радног 
времена ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање 
радног односа и посебне услове предвиђене 
чланом 139. и чланом 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гл. РС” бр. 88/17, 27/2018 – др закони, 
10/2019, 6/20 и 129/21), као и из члана 142. 
став 1. истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140. овог закона је образо-
вање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова) доказ 
– уверење надлежне установе). Образовање 
из става 1. овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Кандидат мора да 
има стечено образовање у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл.гл.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 и 
2/2022): диплому о стручној спреми стече-
ној: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односне групе предмета; студије другог 

степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисци-
плина, (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лицен-
цу) и то: потврда високошколске установе 
о броју бодова; доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству, оверен препис/фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис/фотокопију; доказ о познавању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима) – доставља се пре закључења 
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 раз-
матрати. Пријаве на конкурс слати на адресу 
ОШ, „Вожд Карађорђе” у Алексинацу, Лоле 
Рибара бр.2, 18220 Алексинац. Контакт теле-
фони: 018/840-644.

Помоћни радник, чистач/чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: потпуне су пријаве следећих кан-
дидата, који испуњавају услове огласа – 
„радник на одржавању чистоће” (помоћни 
радник) I ССС, завршена основна школа”: 
У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава опште услове 
прописане чл. 139. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. Глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
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10/2019, 6/2020 и 129/21 – у даљем тексту: 
Закон), и то ако: има одговарајуће обра-
зовање (I степен стручне спреме, основно  
образовање); има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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 санк-
цију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик. Докази о испуњености усло-
ва из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тач. 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству, оверен препис/
фотокопију; извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис/фотокопију; уверење о 
неосуђиваности за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање или родоскрвњење, за кривично 
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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 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 ста-
рија од 6 месеци. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуна и неблаговремена 
документација неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс слати на адресу ОШ „Вожд 
Карађорђе” у Алексинацу, Лоле Рибара 
2, 18220 Алексинац. Контакт телефони:  
018/840-644.

НОВИ ПАЗАР

МОШ „25.МАЈ” ДЕЛИМЕЂЕ
36307 Делимеђе, Тутин

тел. 020/452-991

Директор матичне основне школе 
„25.мај” у Делимеђу

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: на основу члана 122. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139. 
и чланом 140. став 1. тачка 1. и 2., овог 

закона и то: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140. став 1. и 2. 
ЗОСОВ за наставника основне школе, за 
педагога или психолога, 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице 
из става 1. тачка 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та; 2. да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 
3.да има положен испит за директора уста-
нове (кандидат који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року 
од две године од ступања на дужност); 4. 
да има држављанство Републике Србије; 
5. да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
6. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
7. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца,као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвљење, за кривично 
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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није,у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 10. да зна српски 
језик и босански језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат који се 
пријављује на радно место директора шко-
ле доставља: -одштампан, попуњен и потпи-
сан пријавни формулар са званичне интер-
нет странице МПНТР (htp:/www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању, уз мастер 
диплому прилаже се диплома основних сту-
дија у оригиналу или овереној фотокопији; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; потврду да има нај-
мање 8 година рада у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал ); -лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима не 
старије од 6 месеци (оригинал ); -уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци од дана издавања (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење надлеж-
не службе МУП-а РС и уверење надлежног 
суда да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвљење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 

дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом,без обзира на 
изречену кривичну санкцију,и за које није, 
у складу са законом ,утврђено дискримина-
торно понашање у складу са чланом 139.
став1.тачка 3 ) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал); извод 
из матичне књиге рођених не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) ако га кандидат поседује, у 
супротном потребно је доставити потврде 
да није вршен стручно-педагошки надзор 
у раду кандидата, издат од свих установа 
у којима је кандидат радио; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе – извештај Министарства про-
свете (достављају кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора школе) 
у супротном је потребно доставити потврду 
да у периоду његовог мандата није вршен 
стручно-педагошки надзор школе; лиценцу 
за директора школе у оригиналу или ове-
реној фотокопији (ако кандидат поседу-
је лиценцу за директора школе); доказ о 
знању српског језика доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; доказ о позна-
вању босанског језика уколико одговарајуће 
образовање није стечено на босанском јези-
ку кандидат доставља у виду уверења,по-
тврде,сертификата да је положио испит из 
тог језика (оригинал или оверена фотоко-
пија). Биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и програмом рада дирек-
тора школе. Изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ни један кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140. 
став 3. овог закона за наставника те врсте 
школе, односно лице са стеченим високим 
образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или са 
вишим образовањем, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе 
и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани формулар заједно са пријавом 
на конкурс за избор директора и потреб-
ном документацијом доставља на адресу 
школе: Матична основна школа „25.мај” 
Делимеђе Делимеђе бб 36307 Делимеђе, 
у затвореној коверти, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за директора”, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране, као ни фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног 
органа. Сва потребна обавештења могу 
се добити у секретаријату школе на тел.  
020/452-991.
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ОШ РАСТКО НЕМАЊИЋ ДЕЖЕВА
36305 Дежева

тел. 020/343-020, 020/353-411

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена на одређено 
време у матичној школи у Дежеви,  

у ИО у Шароњу, а најдуже  
до 01.05.2023.године

Наставник информатике и 
рачунартсва

са 20% радног времена на одређено 
време у матичној школи у Дежеви,  

у ИО у Шароњу, а најдуже  
до 01.05.2023.године

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24. Закона о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-одлука 
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава 
и услове у складу са чланом 139. и чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018 – др.закони, 10/19 и 6/2020 и 
129/2021) и да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: уверење о држављанству – не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању 
из члана 140 Закона о основама ситема обра-
зовања и васпитања. доказ о испуњености 
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
– за извођење наставе на српском језику 
(уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, доказ 
о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи 
у складу са чланом 154. став 2. Закона. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних 
докумената је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разма-
трати. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из чла-
на 139 Закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 

врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и директор доноси 
решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве на са потребном документа-
цијом слати на горе наведену адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб

тел. 020/338-420

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област: 

грађанско право
на одређено време у трајању  

од 5 година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област: 

рачунарски софтер и програмирање
на одређено време у трајању од 5 

година са 10% радног времена

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате пред-
виђени су одредбама Закона о Високом бра-
зовању, Статуом и Правилником о избору 
у звање на Универзитету у Новом Пазару. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: 
биографију, оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним, мастер / магистарским 
и докторским студијама, оверена фотокопија 
претходног избора у звање, списак објавље-
них радова и радове, уџбеничку 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 Кон-
курс за избор у звање и засновање радног 
односа може се преузети на официјалном 
сајту Униврзитета у Новом Пазару – www.
уninp.edу.rs. Непотписане, неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације на горе наведени број 
телефона. Правна служба.

НОВИ СА Д

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ИСИДОР БАЈИЋ”

21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 67

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом, 122, став 5, те чл. 139 
и чл. 140, став 1 и 2 Закона о основама сиси-
тема образовања и васпитања( Сл. Гласник 
РС, бр. 88/2017, 27/2018,-др закон, 10/2019, 
6/2020,129/2021), односно: а)да има одгова-
рајуће високо образовање из чл. 140, став 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за наставника музичке школе 
и подручја рада(култура, уметност и јав-
но информисање),за педагога и психолога, 
односно: 1. одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: а.) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 

односно групе предмета; б.) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука-у ком случају је неоп-
ходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предме-
та; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. 
септембра, 2005.год.; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г)да 
има држављанство Републике Србије; д) 
да има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника (положен испит за лиценцу, 
односно стручни испит); ђ) да има обуку и 
положен испит за директора установе; е) да 
има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; ж)
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, у складу 
са чл. 122, став 9 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (Сл. Гласник 
РС, бр. 88/2017, 27/2018,-др закон, 10/2019 
,6/2020,129/2021).

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да подносе: За тачку под а) из усло-
ва-оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању за настав-
ника у музичкој школи и подручју рада, 
односно педагога или психолога, (за лица 
која су стекла академско звање мастер дос-
тавља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студија-
ма); За тачку под в) из услова – уверење 
о некажњавању из МУП-а, не старије од 
6 месеци и то: уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело и дискриминаторно понашање 
у складу са тачком в, (оригинал или овере-
на фотокопија). За тачку под г) из услова – 
уверење о држављанству РС, (оригинал или 
оверена фотокопија), не старије од 6 месе-
ци. За тачку под д) из услова – оригинал 
или оверену фотокопију доказа о положе-
ном испиту за лиценцу (дозвола за рад), за 
наставника, педагога или психолога, однос-
но положеном стручном испиту; За тачку под 
ђ) из услова-оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о положеном испиту за дирек-
тора установе (уколико кандидат поседује); 
за тачку под е) из услова – оверену потврду 
да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, од 
послодавца где га је стекао (потврда мора 
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да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је канди-
дат био распоређен и време трајања рада на 
пословима образовања и васпитања након 
стицања одговарајућег образовања); За тач-
ку под ж) из услова-доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад, (срп-
ски језик), доказ о знању је диплома, однос-
но документ о стеченом основном, средњем, 
вишем или високом образовању на одгова-
рајућем језику или документ о положеном 
испиту из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе-оригинал 
или оверена фотокопија; радну биографију; 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), уколико га поседује (овере-
на фотокопија од стране установе у којој је 
рађен извештај); уколико је кандидат прет-
ходно обављао дужност директора устано-
ве, дужан је да достави доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, (оверену фото-
копију доказа о резултатима из установе у 
којој су рађени), односно изјаву кандидата 
да установа не поседује наведено. Очитану 
фотокопију личне карте. попуњен и одштам-
пан пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. 
Остала документа се прибављају на следећи 
начин: За тачку под б) из услова; лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци, при-
бавља се пре закључења уговора о раду, 
односно доношења одговарајућег решења. 
Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњености услова и потребном докумен-
тацијом према тексту конкурса, је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у службеној 
публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва и потребном документацијом достављају 
се на адресу: Музичка школа „Исидор Бајић” 
Нови Сад, Булевар Цара Лазара 67, 21000 
Нови Сад, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе”. Пријава се може предати и лично 
у секретаријату школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретар шко-
ле, тел:021/215-6293.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад,  
Трг Доситеја Обрадовића 8

Избор у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Хемија и биохемија
на одређено време до 5 година  

или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област.

Избор у звање ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Зоологија
на одређено време до 5 година  

или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област.

Избор у звање доцента за ужу 
научну област Зоологија

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области којој припада ужа научна 
област. 

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Сл.гласник РС”, бр.88/2017 и 27/2018 
др. закон, 67/2019,6/2020 – др.закон, 
11/2021 – аут.тумачење, 67/2021 и 67/2021 – 
др закон) у складу са којим ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да достави доказ о 
испуњености услова по овом конкурсу: краћу 
биографију са библиографијом, списак науч-
них и стручних радова као и доказе о њихо-
вом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми. За наставна звања (доцент, 
ванредни или редовни професор) кандидати 
треба да попуне електронски образац који 
се налази на сајту Универзитета Нови Сад 
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти 
доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.ac.rs. 
(у року предвиђеном за пријаву кандида-
та.) За сваку одредницу који попуњава кан-
дидат у обрасцу неопходно је приложити и 
доказ, у виду одлуке решења или потврде. 
За сарадничка звања (асистент, сарадник у 
настави) поред, биографских података, науч-
них и стручних радова као и доказе о њихо-
вом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, доставити и уверења о 
наставку студија. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Рок за 
подношење пријава по овом конкурсу је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве дос-
тављати на адресу: Универзитет у Новом 
Саду Пољопривредни факултет („За кон-
курс”) 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обра-
довића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. АВГУСТ”
21209 Буковац, Трг жртава геноцида 1

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) а то су: 1. да има одговарајуће 
високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена – мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета и (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће стручне 
области или области педгошких наука – у 
ком случају је неопходна завршеност студија 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета или 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога или психо-

лога; 2. да је прошао обуку и положио испит 
за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан 
је да у року до 2 године од дана ступања 
на дужнодт положи наведени испит у складу 
са условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 3. да 
има дозволу за рад за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 4. да има најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 5. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да има држављанство Републике Србије; 
8. да зна српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 
140. став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора 
школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, 
има одговарајуће образовање из члана 140. 
став 3. истог закона, то јест високо образо-
вање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година 
рада у установи на пословима васпитања и 
образовањаа, након стеченог одговарајућег 
образовања. Документа која се достављају 
уз пријаву за конкурс: 1) оригинал или ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 2) оригинал или оверен пре-
пис/фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца); 
3) оригинал или оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); 4) 
оригинал или оверен препис /фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); 5) уверење да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (уверење из каз-
нене евиденције надлежне службе МУП –а 
(не старије од 6 месеци); 6) потврда о рад-
ном искуству, односно годинама рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 7) 
потврда одговарајуће установе да је канди-
дат положио испит из српског језика (осим 
кандидата који су средње, више или високо 
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образовање стекли на српском језику, што се 
доказује оригиналом или овереним преписом 
/ фотокопијом дипломе за наведени ниво 
образовања); 8) лекарско уверење (може 
из радног досијеа, а кандидат који буде 
изабран, ће накнадно пре закључења угово-
ра о раду доставити ново лекарско уверење, 
оригинал. 9) оригинал или оверен препис / 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них за кандидате који су променили прези-
ме, односно име после издавања дипломе, 
на новом обрасцу; 10) фотокопију личне 
карте или очитана лична карта; 11) доказ 
о резултатима стручно – педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања; извештај просветног саветника (само 
за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора установе); 12) преглед 
кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); 13) доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавез-
но); 14) попуњен и одштампан формулар за 
пријаву на конкурс (формулар се налази на 
званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја). Комисија 
за избор директора ће обавити интервју са 
пријављеним кандидатима, који испуњавају 
услове конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Неоверене фотокопије се неће узимати у 
разматрање. Решење о именовању директо-
ра биће достављено свим учесницима кон-
курса, у законом предвиђеном року. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса могу се под-
нети лично у затвореној коверти или препо-
рученом поштом на адресу ОШ „22. август”, 
Буковац Трг жртава геноцида 1, 21209 Буко-
вац, са назнаком „Конкурс за директора шко-
ле”. Подаци који се прикупљају од кандидата 
биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности 
(„Службени гласник РС” бр. 87/2018). Додат-
не информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе, на телефон број: 
021/826-020.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

За стицање звања

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област: Енергетска електроника, 
машине, погони и обновљиви извори 

електричне енергије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког 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 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 за ужу 
научну област: Електроника
на одређено време у трајању  

од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, 
односно одбрањена докторска дисертација 
из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене сту-
дија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког 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 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.
ОСТАЛО: приложити: 1. Пријаву за засни-
вање радног односа и избор у звање (навес-
ти звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса); 2. Краћу био-
графију са библиографијом (списак радова); 
3. Оверене фотокопије диплома и додата-
ка дипломама са свих нивоима студија. За 
дипломе стечене у иностранству потребно је 
приложити доказ о признавању стране висо-
кошколске исправе; 4. Фотокопирану или 
очитану личну карту; 5. Потврду о оцени 
резултата педагошког рада-мишљење студе-
ната, уколико кандидат поседује педагошко 
искуство; 6. Потврду из МУП-а да кандидат 
није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; 7. Фотокопије 
објављених научних, односно стручних радо-
ва у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних струч-
них остварења (пројеката, студија, патена-
та, оригиналних метода и сл.). објављених 
уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, 
односно стручну област за коју се бира. 8. 
Доказе о руковођењу или учешћу у науч-
ним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у 
завршним радовима на специјалистичким, 
мастер и докоторским академским студијама. 
9. Попуњен електронски образац: Реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање 
наставника-УНС_Образац_избори_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 треба да 
пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у 
року предвиђеном за пријаву кандидата. 10. 
За сваку одредницу коју кандидат испуња-
ва неопходно је приложити доказ у форми 
одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима упра-
вљања и сл., неопходно је доставити потвр-
ду надлежних институција или навести линк 
са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За чланство у 
комисијама за изборе у звања, неопходно је 
доставити решење о именовању комисије. 
За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити 
потврду о учешћу или навести линк са сајта 

институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Ако је научни рад који 
представља услов за избор у звање настав-
ника у штампи, неопходно је да аутор прило-
жи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Пријаве слати на горе 
наведену адресу за свако радно место за 
које се конкурише посебно. Комисија ће раз-
матрати само благовремене пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од 
дана ступања на снагу уговора о раду. Рок 
за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА  
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21000 Нови Сад, Народних хероја 7

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: има одговарајуће високо образо-
вање, односно образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука (у ком случају мора имати 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Iма дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, има 
обуку и положен испит за директора устано-
ве, има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања, 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, није 
осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Изабра-
ни директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дуж-
ност. Кандидат који се пријављује на рад-
но место директора школе треба да достави 
следећу документацију: преглед кретања у 
служби са биографским подацима, уверење 
о држављанству и извод из матичне књи-
ге рођених не старији од 6 месеци, оверен 
препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад 



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 988 | 25.05.2022.74

(не достављају кандидати који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском јези-
ку), оверен препис / фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о годинама рада 
после стеченог одговарајућег образовања, 
извод из казнене евиденције, уверење о 
некажњавању из суда и привредног суда, 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности, за рад са децом и ученицима 
(може и из досијеа, а изабрани кандидат ће 
накнадно, пре закључивања уговора, доста-
вити ново, не старије од 6 месеци), доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе), оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријава на конкурс 
са потребном документацијом се подноси у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
избор директора школе”, лично или поштом 
на адресу: Средња школа „Светозар Миле-
тић”, Народних хероја 7, 21 000 Нови Сад. 
Ближа обавештења о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе, позивом на број: 
021/423-655, сваким радним даном у перио-
ду од 09:00 до 14:00 часова. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ПАНЧЕВО

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

Наставник француског језика
са 88,89%, на одређено време,  

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање 
радног односа кандидат мора да испуња-
ва услове прописане члановима 139 и 140 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 
27/18, 10/19), услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(Сл. Гл. Рс 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19,2/20,8/20,16/20,19/20,3/2
1, 4/21, 17/21)). Може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање 
из чл. 140. 1. 2 закона, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом,као и да се про-
тив њега не води поступак, за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскв-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на ком се остварује обра- 
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, са кратком 
биографијом, приложити:оригинал или ове-
рену фотокопију диплома или уверења о 
стеченом одговарајућем високом образо-
вању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија не старије од 6 месеци); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и да за њега није , у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (документ не старији од 
шест месеци); доказ да се против њега не 
води поступак за наведена дела (документ 
не старији од шест месеци);, доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ дос-
тавља кандидат уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). У 
складу са чл. 154 и 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају школии. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве, као и фотоко-
пије докумената, које нису оверене од стра-
не надлежног органа, и које су старије од 6 
месеци неће се разматрати, као ни допуна 
документације по истеку рока за пријаву. 
Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу ОШ „Жарко Зрењанин” 
Банатско Ново Село, Маршала Тита 75, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, са назнаком „За конкурс”. Ближе инфор-
мације на телефон 013/615-003.

П.У. „КОЛИБРИ”
КОВАЧИЦА

Дипломирани економиста
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос може бити примље-
но лице које испуњава услове предвиђене 
Законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање: високо образовање на основним 
академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање из области еко-
номије, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године 
из области економије, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. 2) има психичку , физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у 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 човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-

ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад. Додат-
но знање: Знање рада на рачунару. Дипло-
ма о стеченом образовању на српском језику 
које се приложи као доказ под тачком 1 сма-
тра се доказом о знању српског језика под 
тачком 5.

ОСТАЛО: кандидати треба да доставе: 1) 
одштампан и попуњен пријавни Формулар 
преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, формулар-за-конкурисање.; 
2) уз попуњен пријавни формулар потребно 
је приложити радну биографију (ЦВ), тачну 
адресу пребивалишта и контакт телефон, 3) 
оверену фотокопију дипломе или уверења 
о дипломирању; 4) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; 5) 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 6) извод из казне-
не евиденције као доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не ста-
рије од 6 месеци), 7) доказ о знању српског 
језика подносе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, 8) пре 
закључења уговора о раду кандидат који 
је изабран доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности, не ста-
рије од шест месеци. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или фотокопији (не старије од 
6 месеци). Приложена конкурсна докумен-
тација неће се враћати кандидатима. Прија-
вом на конкурс кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху 
спровођења законом предвиђеног поступ-
ка – конкурса за пријем у радни однос на 
одређено време. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Пријаве се подносе лично 
или путем препоручене пошиљке на адресу 
Предшколска установа „Колибри”, Др Јан-
ка Булика бб, 26210 Ковачица, са назнаком 
„За конкурс за дипломираног економисту”, у 
затвореној коверти. Информације о конкурсу 
могу се добити у предшколску установу код 
секретара на телефон: 013/662-122, од 10.00 
до 13.00 сати. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО” ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35

Директор
на период од четри године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабра-
но лице које испуњава услове из члана 122, 
став 5, члана 139 и члана 140 ст 1 и 2, Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 
да има одговарајуће високо образовање 
за наставника у основној школи, односно 
педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из става 
1,тачка 1) под тачка (2) мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да има дозволу 
за рад (лиценцу) односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадник; 
да је прошло обуку и да има положен испит 
за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора уста-
нове положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да против канди-
дата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага; да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има 
држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик, као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има најмање осам 
година радног стажа у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс поднесу: одштампан, попуњен и 
потписан пријавни формулар са заваничне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp: //www.
mnp.gov.rs). Кандидат уз пријаву треба да 
приложи доказе да испуњава наведене усло-
ве, и то: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага, 
уверење издато од надлежне полицијске 
управе о казненој евиденцији за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и уверење Привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти – сва 3 уверења не старија од 6 месеци; 
уверење о држављанству Републике Србије 
(у оригиналу или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија), фотокопију важеће 
личне карте или очитану биометријску лич-
ну карту; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик (само кандидат који образо-
вање није стекао на српском језику), канди-
дат доставља потврду одговарајуће висо-

кошколске установе да је положио испит 
из српског језика у оригиналу или оверену 
фотокопију; потврда о радном искуству нај-
мање 8 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања(у оригиналу), 
уверења о завршеној обуци и положеном 
испиту за директора (пријава која не буде 
садржала уверење о положеном испиту за 
директора школа неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидт ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за 
директора школе) ; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, при-
бавља се пре закључења уговора о раду на 
одређено време. Осим утврђивања испуње-
ности услова за избор директора, комисија 
цени доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата извештај просвет-
ног саветника (уколико је кандидат имао 
појединачни стручно-педагошки надзор), 
резултат стручно-педагошког надзора шко-
ле и оцену спољашњег вредновања школе 
(овај доказ достављају само кандидати који 
су раније вршили дужност директора уста-
нове), Доставити и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе.Сви дока-
зи прилажу се у оргиналу или у овереним 
фотокопијама не старијим од шест месеци. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
документацијом и прилозима достављају се 
искључиво поштом на адресу: Основна шко-
ла „Братство-јединство” Панчево, Шандора 
Петефија 33-35, 26 000, Панчево, са наз-
наком „Пријава на конкурс за директора” 
или лично у секретаријату школе. Додатне 
информације могу се добити путем телефо-
на: 013/348-080.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

12313 Божевац 
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник немачког језика
са 80 % радног времена на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Референт за финансијско – 
рачуноводствене послове

са 50 % радног времена на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу за рад-
но место наставник немачког језика поред 
општих услова прописаних чланом 24.став 1. 
Закона о раду („Сл. гласник РС” 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017) треба да има 
одговарјуће образовање у складу са чланом 
140. став 1) и 2) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18,10/19,6/20 и 129/21)) 
као и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просвет-
ни гласник” 11/2012,15/2013,2/2016,10/20
16,11/2016,2/2017,3/2017,13/18,11/19,2/20,
8/20,16/2019/20,3/2). За радно место место 
референт за финансијско – рачуноводстве-
не послове поред општих услова прописаних 

чланом 24.став 1. Закона о раду треба да има 
завршено и средње образовање у трајању 
од четири године IV степен стручне спре-
ме, гимназија или средња економска школа. 
Кандидат треба да има и психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да има држављанство Републи-
ке Србије, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца , као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно васпитни рад. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс 
који је објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и одштампани пријавни 
формулар заједно са потребном докумен-
тацијом достављају школи. Кандидати уз 
пријавни формулар прилажу: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству ( не 
старије од 6 месеци), уверење или потврда 
о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање које издаје надлежна поли-
цијска управа, кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику достављју и 
доказ да познају језик на коме се остварује 
образовно–васпитни рад . Пријава на кон-
курс треба да садржи и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта или 
боравишта, контакт телефон), радно место 
на које кандидат конкурише. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши национал-
на служба за запошљавање. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способ-
ности не старије од шест месеци. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: Основна школа „Милисав Нико-
лић” 12313 Божевац. Телефон: 012/281-145 
и 012/281-146.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6/8

тел. 012/541-625
e-mail: medicinskapo@gmail.com

Наставник Здравствене неге
са 100% од пуног радног времена, у 

складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником 

о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и 

помоћних радника у стручним школама 
у подручју рада Здравство и социјална 

заштита

УСЛОВИ: поред општих услова за засни-
вање радног односа прописаних законом 
о раду („Службени Гласник РС”, бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17  



Наука и образовање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs   |  Број 988 | 25.05.2022.76

и 95/18), потребно је да кандидат испуња-
ва и посебне услове, прописане члановима 
139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („СлужГласник РС”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) 
и то да: 1. да лице има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140.Закона о осно-
вама система образовања и васпитања као 
и чланом 4. став 1.тачка 23. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних радника у 
стручним школама у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр.4/2022) који 
прописују да наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из стручних предме-
та Здравствена нега може да изводи : (1) 
За све образовне профиле осим образовних 
профила у стоматологији: виша медицин-
ска сестра – техничар; струковна медицин-
ска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; 
дипломирана медицинска сестра; мастер 
медицинска сестра; виша медицинска сес-
тра општег смера; виша медицинска сестра 
интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар; дипломирани организатор здрав-
ствене неге; дипломирани организатор 
здравствене неге – мастер; мастер органи-
затор здравствене неге; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене 
основне академске студије у области здрав-
ства); струковна медицинска сестра – баби-
ца. (2) За образовне профиле у стоматоло-
гији: виша медицинска сестра – техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор 
здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицин-
ска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
стоматолошка сестра; орални хигијеничар; 
специјалиста орални хигијеничар; мастер 
стоматолошка сестра; дипломирани органи-
затор здравствене неге; дипломирани орга-
низатор здравствене неге – мастер; мастер 
организатор здравствене неге; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завр-
шене основне академске студије у области 
здравства). Лице из ове тачке треба да има 
претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална зашти-
та. 2. Да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
3. Да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног детета, 
запуштање и злостављање малолетног дете-
та или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних делапротив полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. 4. Да има држављанства 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из става 1.тачка 1), 
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1.тачка 2.овог чла-
на пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
и одштапани пријавни формулар са потреб-
ном документацијом достављају установи. 
Уз пријаву кандидати дужни су да доставе 

и следећу документацију и то: 1. Пријавни 
формулар (попуњава се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и достављају школи 
одштампани пријавни формулар). 2. Крат-
ку биографију (ЦВ). 3. Оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању у складу са чланом 4. став 1.тачка 23. 
Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћ-
них радника у стручним школама у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита 
(„Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр.4/2022), 3. Уверење о држављан-
ству (оргинал или оверену фотокопију), 
4. Извод из књиге рођених (оргинал или 
оверену фотокопију), 5. Да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима ( лекарско уверење а доказује 
се пре закључења Уговора о раду). 6. Уве-
рење да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрњављење, за кривич-
но 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 доба-
ра заштићеним међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за коју није, иу складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. (Доказ дос-
тавља кандидат уз конкурсну документацију, 
а прибавља га код надлежне Полицијске 
управе). 7. доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европских системом 
преноса бодова. Напред наведено образо-
вање наставник, васпитач и стручни сарад-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. ( доставља се оргинал или овере-
на фотокопија документа којим се доказује 
потребно образовање). 8. зна српски језик и 
језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. 9. фотокопија / очитана лична карта. 
Конкурс спроводи Конкурсна коисија. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, у року од 8 дана од истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу. 
Кандидат незадовољан решењем о изабра-
ном кандидату може да поднесе жалбу орга-
ну управљања, у року од осам дана од дана 
достављања решења из става 8. овог члана. 
Орган управљања о жалби одлучује у року 
од 15 дана од дана подношења жалбе.Кан-
дидат који је учествовао у изборном поступ-
ку има право да, под надзором овлашћеног 
лица у установи, прегледа сву конкурсну 
документацију, у складу са законом. Решење 
о избору кандидата оглашава се на званич-
ној интернет страници Министарства, када 
постане коначно. Пријаве се достављају на 

адресу: Медицинска школа, Лоле Рибара 
6-8, 12000 Пожаревац, са назнаком „За кон-
курс за наставника Здравствене неге”. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити код 
секретара школе, лично, или на тел.012/541-
625 или путем мејла sekretarmedicinskapo@
gmail.com. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Медицинска 
школа, Лоле Рибара 6-8, 12000 Пожаре-
вац са назнаком „За конкурс за наставника 
Здравствене неге”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА
31320 Нова Варош,  

Јевстатија Караматијевића 26-30

Наставник српског језика  
и књижевности,

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, 3. Уз 
попуњен пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса и то: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела и за које 
није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се 
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остварује образовно васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на том 
језику); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (суда, 
органа општинске-градске управе, јавног 
бележника). Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати 
у затвореној коверти препорученом поштом, 
са назнаком „Пријава на конкурс”, на адре-
су Средња школа 31320 Нова Варош, Јевста-
тија Караматијевића 26-30 или донети лично 
у школу, радним даном, од 08.00 до 14.00 
часова.

Наставник математике
за 2 часа недељно, односно 11, 11% 
радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, Правилником 
о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 
2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
14/2020, 15/2020 и 1/2021) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 
11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 
14/2020 и 1/2021); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 3. Уз 
попуњен пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса и то: оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од 
6 месеци), доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела и за које 
није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ 

о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно васпитни рад (осим 
кандидата који су образовање стекли на том 
језику); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (суда, 
органа општинске-градске управе, јавног 
бележника). Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати 
у затвореној коверти препорученом поштом, 
са назнаком „Пријава на конкурс”, на адре-
су Средња школа 31320 Нова Варош, Јевста-
тија Караматијевића 26-30 или донети лично 
у школу, радним даном, од 08.00 до 14.00 
часова.

ПРОКУПЉЕ

ПУ ПРВА РАДОСТ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Техничар инвестиционог – техничког 
одржавања

УСЛОВИ: средње образовање IV степен 
било ког смера; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правоснажном судском пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, за кривична дела примања или 
давања мита, за групе кривичних дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно  
понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњени 
пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену копију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми или уверење о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (оверена копија, не старија 
од шест месеци), уверење о држављанству 
(оверена копија, не старија од шест месе-
ци), ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику – уверење да 
је положио испит из српског језика методи-
ком по програму одговарајуће установе, уве-
рење да кандидат није осуђиван, уверење да 
се против кандидата не води истрага, лекар-
ско уверење о општој физичкој и психичкој 
здравственој способности за рад које се дос-
тавља након доношења одлуке о избору кан-
дидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана на адресу поштом 
или лично.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

СМЕДЕРЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-387

Наставник српског језика
са 57% радног времена ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме проф. 
српског језика и књижевности, дипл. фило-
лог за српски језик и књижевност или мас-
тер професор књижевности и језика (србис-
та). Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане Законом о раду, услове из члана 
139. и 140. 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) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама.

ОСТАЛО: уз одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван, а за наставни-
ка – уверење о положеном стручном испиту 
за рад у образовању или положен испит за 
лиценцу (осим за лица која заснивају радни 
однос у својству приправника или на начин 
утврђен као за приправнике). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
У току трајања поступка одлучивања о избо-
ру, кандидати за које се утврди да испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања су дужни да се подвргну про-
вери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална 
служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака, а у складу са чла-
ном 154. 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), по распореду који утврди шко-
ла у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Кандидат мора 
знати језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника 

са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: да поседује стручну спрему у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у Основној школи;  
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да испуњава услове за пријем у радни однос 
у складу са чланом 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; није осуђи-
вано 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; зна српски 
језик, формулар за пријаву на конкурс. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
026/313-060.

Наставник математике

УСЛОВИ: да поседује стручну спрему у скла-
ду са чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у Основној шко-
ли; да испуњава услове за пријем у рад-
ни однос у складу са чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; није осуђи-
вано 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; зна српски 
језик, формулар за пријаву на конкурс. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и преко телефона 
026/313-060

ОСНОВНА ШКОЛА  
„РАДИЦА РАНКОВИЋ”

11317 Лозовик, Трг Првобораца 7
тел. 026/831-741

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: испуњавање услова прописаних 
чланом 139 чланом 140 став 1 и 2 и чланом 

122 став 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
то: да поседује одговарајуће образовање 
из члана140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања стечено 
за наставника, педагога или психолога, на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; Лице из става 1 тачка 1 и 2 члана 140 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 
ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом закривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тивчовечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, односно 
положен стручни испит; да је прошао обу-
ку и положен испит за директора устано-
ве ако га има; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испита за 
лиценцу; доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора установе (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); потвр-
ду да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству Републике Србије 
и извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању српског језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела (издат по 
објављивању конкурса); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; доказ 
о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата – извештај просветног савет-
ника (уколико је кандидат имао појединач-
ни стручнопедагошки надзор); резултат 
стручно-педагошког надзора школе и оцену 

спољашњег вредновања школе (овај доказ 
достављају само кандидати који су раније 
вршили дужност директора установе); радну 
биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Кандидат изабран за директора 
школе који нема положен испит за директо-
ра дужан је да у року од две године од дана 
ступања на дужност положи испит за дирек-
тора. Пријаву на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доста-
вити школи на наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора” или 
лично у секретаријату школе у периоду од 
08.00 до 14.00 часова сваког радног дана, у 
року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе лично или путем телефона 026/831-
741. Услови које кандидати морају да испу-
не: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу образовања прписане чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: Одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или инетрдисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдициплинарне стру-
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 уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има положен стручни испит, 
односно лиценцу за рад наставника односно 
стручног сарадника; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има најмање осам година 
радног искуства у установи на пословима 
образовања и васпитања; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривичан 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; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања. Уз пријаву 
са биографијом, кандидат подноси: оверене 
фотокопије не могу бити старије од 6 месеци: 
дипломе о стеченом образовању; уверења 
о положеном стручном испиту – лиценци; 
доказ о радном стажу на пословима образо-
вања и васпитања; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања 
– уверење МУП-а; доказ да се против њега 
не води кривични поступак – потврда суда; 
извод из матичне књиге рођених (венчаних 
за жене); уверење о држављанству; лекар-
ско уверење о испуњености психофизичких 
и здравствених способности за рад у школи  
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са децом и ученицима; оверену фотокопију 
лиценце за директора уколико је поседује; 
оквирни план рада за време мандата; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за 
кандидате који су претходно обављали дуж-
ност директора, ако је извршен стручни-пе-
дагошки надзор – извештај просветног савет-
ника, односно потврду школе ако надзор није 
извршен. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за достављање пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве достављати на адресу Основна школа 
„Радица Ранковић” Трг Првобораца 7 , 11317 
Лозовик, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Све додатне информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе на 
број телефона: 026/831-741.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб

тел. 026/310-423

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 122, 139 и чланом 140 ставом 
1 и 2 Закона о основама система образовања 
и вас питања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19 , 6/20 и 129/21) а то 
подразумева следеће услове: да кандидат за 
директора има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 ставовима 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и то образовање 
за наставника основне школе или струч-
ног сарадника, стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то:(1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе пред-
мета;(2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука;2) 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) члана140 Закона о основама 
система образовања и васпитања мора да 
има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици,о-
дузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; да има најмање осам годи-

на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има дозволу за рад настав-
ника, или стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе. Изабрани 
директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Дирек-
тору који не положи испит за директора у 
року од две године од дана ступања на дуж-
ност, престаје дужност директора. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси: 1) уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); 2) извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); 3) 
диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању (оригинал или оверен препис или ове-
рена фотокопија); 4) уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника или стручног сарадника (ориги-
нал или оверен препис или оверена фотоко-
пија); 5) потврду о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал или оверена фотокопија); 6) радну 
биографију; 7) уверење од надлежног орга-
на МУП-а, да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); 8) уве-
рење надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак; 9) доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); 
10) потврду Повереника за заштиту равноп-
равности да није учинио дискриминаторно 
понашање 11) уверење о положеном испиту 
за директора установе (оригинал или овере-
ни препис или оверена фотокопија)-пријава 
која не буде садржала уверење о положе-
ном испиту за директора установе неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском року положи 
испит); 12) уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, а уко-
лико је кандидат имао стручно педагошки 
надзор у свом раду, доставља извештај про-
светног саветника. 13) доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима пре ступања на дуж-
ност. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Сви докази 
морају бити оригинал или оверене фотоко-
пије не старији од 6 месеци. Пријаве на кон-
курс се могу слати поштом са назнаком „Кон-
курс за директора школе” или лично предати 
у секретаријату школе. Информације у вези 
са конкурсом могу се добити од секретара 
школе на телефон 026/310-423. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлуку доноси министар просвете у року од 
30 дана од дана пријема потребне докумен-
тације коју доставља школа. Документација 
кандидата се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10.октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Секретар школе

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има 
држављанство Републике Србије,да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за  

рад, да зна језик на коме се остварује рад, 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело, прописано чланом 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”,број: 88/2017, 27/18 –др.закони и 10/19, 
6/20 и 129/21– даље: Закон), да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140.
Закона, да има положен стручни испит за 
секретара, правосудни или стручни испит за 
запослене у органима државне управе или 
државни стручни испит. Потребна документа: 
1. уз пријаву на конкурс кандидати за рад-
но место секретара школе, треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената (обавезно): попуњен пријавни 
формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства и да га заједно са 
потребном документацијом доставе школи у 
року од осам дана од дана објављивања кон-
курса; диплому или уверење о стеченом одго-
варајућем образовању; уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; доказ о положеном 
стручном испиту за секретара, правосудном 
или стручном испиту за запослене у орга-
нима државне управе или државном струч-
ном испиту; молбу за пријем у радни однос; 
краћу биографију; 2. доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела, прописана чла-
ном 139.став 1. тачка 3) Закона, 3. доказ да 
против кандидата није покренут кривични 
поступак и није покренута истрага; 4. доказ 
да се против кандидата не води поступак 
за заштиту од дискриминације; 5. изабрани 
кандидат је у обавези да лекарско уверење 
о психичкој,физичкој и здравственој спо-
собности, достави пре закључења уговора о 
раду, 6. психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, врши надлежна 
служба за запошљавање, пре закључења уго-
вора о раду; 7. фотокопије докумената која 
нису оверена од надлежног органа неће се 
узимати у обзир, 8. неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати, 9. попуњен 
пријавни формулар са одговарајућим докази-
ма (документацијом ),подносе се у року од (8) 
осам дана од дана објављивања конкурса на 
адресу: Основна школа „Надежда Петровић” 
Велика Плана 10.октобра 54 11320 Велика 
Плана, са назнаком: „За конкурс”. 10. кон-
курс ће бити објављен у листу „Послови” и 
преко Националне службе за запошљавање 
у Великој Плани, 11. контакт за информације 
је 026/513-066.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА” 
ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана,  

Булевар деспота Стефана40

Наставник – дефектолог

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има 
држављанство Републике Србије, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да зна језик на 
коме се остварује образовно–васпитни рад, 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело, прописано чланом 139. 
став 1. тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број: 88/2017, 27/2018 -др.закони 
10/2019, 6/2020 и 129/21– даље: Закон), да 
има одговарајуће образовање:кандидати за 
радно место наставник, треба да испуњавају 
услове из члана 140.Закона – што значи да 
треба да поседују одговарајуће високо обра-
зовање стечено на: студијама другог степена  
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(мастер академске, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, по про-
пису који уређује високо образовање, почев 
од 10.септембра 2005.године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембара 2005.годи-
не, да наставник из става 1.члана 140.Зако-
на, образовање из члана 142.став 1. Зако-
на(образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолош-
ких,педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системо преноса бодова), је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. 
Потребно је да кандидат испуњава усло-
ве у погледу степена и врсте образовања, 
прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС 
–Просветни гласник”, број:11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021). Потреб-
на документа: 1. на конкурс кандидати за 
радно место наставник -дефектолог, треба 
да доставе оригинале или оверене фото-
копије следећих докумената (обавезно): 
попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства 
и да га заједно са потребном документацијом 
доставе Школи у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса; диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених; 
молбу за пријем у радни однос; краћу био-
графију; 2. доказ о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела, прописана чланом 139.
став 1. тачка 3) Закона, 3. доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак 
и није покренута истрага; 4. доказ да се про-
тив кандидата не води поступак за заштиту 
од дискриминације; 5. изабрани кандидат 
је у обавези да лекарско уверење о психич-
кој,физичкој и здравстевној способности, 
достави пре закључења уговора о раду, 6. 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, врши надлежна служба 
за запошљавање, пре закључења уговора 
о раду, 7. фотокопије докумената која нису 
оверена од надлежног органа неће се узи-
мати у обзир, 8. неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати, 9. попуњен 
пријавни формулар са одговарајућим дока-
зима (документацијом ),подносе се у року од 
(8) осам дана од дана објављивања конкур-
са на адресу: Основна школа „Свети Сава” 
Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40 
11320 Велика Плана, са назнаком: „За кон-
курс”. 10 Конкурс ће бити објављен у листу 
„Послови” и преко Националне службе за 
запошљавање у Великој Плани, 10.Контакт 
за информације је 026/516-021, лице Сузана 
Ристић, секретар школе.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА МУЗИЧКА 
ШКОЛА”БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10.Октобра, 13
тел. 026/317-490

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена – мастер 
академске студије, мастер струковне сту-
дије или специјалистичке академске студије 
(студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука у ком случају је неоп-
ходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по про¬пису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године), за наставника музич-
ке школе, педагога или психолога; поседо-
вање дозволе за рад (лиценце) наставника 
или стручног сарадника; поседовање лицен-
це за директора установе (кандидат који ту 
лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора 
установе положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање срп-
ског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада на 
пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уколико се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат 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 испуње-
ност осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 
3. истог зако¬на, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама 
у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника те врсте школе, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у 

установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним формуларом доставља Школи. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, биографију кандидата и дока-
зе о својим стручним и организационим 
способностима(предлог програма рада); 2. 
доказ да поседује одговарајуће образовање 
(оргинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању за наставника музич-
ке школе, педагога или психолога, не ста-
рија овера од 6 месеци); 3. доказ о поло-
женом испиту за лиценцу/стручни испит 
(оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту/лиценца или обавештења 
о положеном испиту за лиценцу/стручни 
испит наставника или стручног сарадника, 
не старија овера од 6 месеци); 4. потврду 
о раду у области образовања и васпитања 
(оргинал-најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања); 
5. доказ да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност те се пријава неће сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће 
бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе); 6. доказ да није 
осуђиван у складу са чланом 139. став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања –(оригинал или оверена фото-
копија уверења надлежне полицијске упра-
ве, не старија од 3 месеца); 7. доказ да про-
тив њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптуж-
ног предлога за кривична дела из члана 139. 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или ове-
рена фотокопија уверење надлежног суда, 
не старије од 3 месеца); 8.потврду издату 
од стране повереника за заштиту равноправ-
ности да за кандидата није утврђено дискри-
минаторско понашање из члана 139 став 1. 
тачка 3 ЗОСОВ( не старија од 3 месеца); 9. 
извод из матичне књиге рођених (оргинал 
или оверена фотокопија-не старији извод од 
6 месеци); 10.уверење о држављанству РС 
(оргинал или оверена фотокопија-не старије 
уверење од 6 месеци); 11. лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
(оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 3 месеца); 12. оверена копија доказа 
о резултату стручно педагошког надзора у 
раду кандидата, ако га поседује (извештај 
просветног саветника); 13. доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања за кандидате 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора, ако га поседује; 14.потврду школе да 
није вршен стручно-педагошки надзор над 
радом кандидата, односно потврду да није 
вршено спољашње вредновање за канди-
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дате који су претходно обављали дужност 
директора; 15.доказ да зна српски језик 
(уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из чл. 140 став 1. и 2. 
Закона на српском језику, сматра се да је 
достављањем овог доказа доставио и доказ 
да зна српски језик). Копије доказа које се 
подносе при конкурисању за избор директо-
ра оверавају се од стране надлежног орга-
на, јер се у супротном неће узети у разма-
трање. Школа нема обавезу да кандидатима 
пријављеним на конкурс врати приложену 
документацију по конкурсу. Пријаве треба 
послати на адресу: Основна музичка шко-
ла”Божидар Трудић”, Смедеревска Палан-
ка 11420, 10.Октобра 13, те назначити „За 
конкурс” или предати лично у секретаријату 
Школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и преко 
телефона 026/317-490 .

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ОЛГА МИЛОШЕВИЋ”

11420, Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/310-998

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове за заснивање радног односа пропи-
сане чланом 139. 140. и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС, бр.88/2017...129/2021)” као и 
услове у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл.глас-
ник РС”, бр.11/12, .2/22) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном 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-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Докази о испуњености 
услова који су предвиђени чл. 139. ст. 1. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања из тач. 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ из тач. 2. при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат подно-
си: 1. оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању, 2. доказ 
да није осуђиван у складу са чланом 139. 
став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања –(уверење надлеж-
не полицијске управе, не старије од 6 месе-
ци), 3. доказ да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или  

доношењем решења о одређивању прит-
вора пре доношења оптужног предлога за 
кривична дела из члана 139. став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања –(уверење надлежног суда, не 
старије од 6 месеци), 4.оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци ), 5.оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци ), 6.кратак 
ЦВ, 7. лекарско уверење подноси изабрани 
кандидат пре потписивања уговора о раду. 
Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се лично или 
путем препоручене поште на адресу: ОШ 
„Олга Милошевић” Француска 4. 11420 Сме-
деревска Паланка, са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос -за наставника раз-
редне наставе”.

ОШ „ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Директор школе

УСЛОВИ: за директора може бити изабра-
но лице које испуњава услове из члана 122, 
139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/2018-др.
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: – 
да има одговарајуће високо образовање из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17 и 27/2018-др.закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) за наставника 
основне школе, за педагога или психоло-
га да има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заш¬тиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника и 
стручног сарадника; да има обуку и поло-
жен испит (лиценцу) за директора устано-
ве (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора установе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); 
да има најмање осам година рада у установи 
за образовање и васпитање, на пословима  

образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест 
месеци, у оригиналу или овереној фото-
копији извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена фотокопија; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о знању српског 
језика, тј. уверење високошколске устано-
ве да је кандидат положио српски језик у 
оригиналу или овереној фотокопији (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања који издаје полицијска управа, не 
старије од 6 месеци, у оригиналу или овере-
ној фотокопији; доказ да против лица није 
подигнута оптужница, нити се води кри-
вични поступак, који издаје основни суд, 
не старији од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној фотокопији; уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, не старије од 6 
месеци, у оригиналу или овереној фотоко-
пији; потврду о радном искуству у установи 
за образовање и васпитање на пословима 
образовања и васпитања, у оригиналу или 
овереној фотокопији; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе); оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (само ако је кандидат 
поседује); радна биографија. Поред утврђи-
вања испуњености услова за избор дирек-
тора Комисија за избор директора посебно 
цени и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Уколико кандидат не поседује лицен-
цу за директора, документација кандидата 
сматраће се комплетном уколико су сва дру-
га документа уредно достављена, а изабра-
ни кандидат биће у обавези да положи испит 
за директора у законском року. Министар 
просвете врши избор директора и доноси 
решење о његовом именовању у року од 
30 дана од дана пријема документације из 
члана 123. став 17. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/2018-др.закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). Пријаве се 
достављају непосредно или путем поште на 
адресу Основне школе „Др Јован Цвијић”, Др 
Јована Цвијића 9, 11300 Смедерево са наз-
наком „Пријава на конкурс за директора”. 
Конкурсна документација се не враћа. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе или путем телефона 
бр. 026/617-390.

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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СОМБОР

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: расписује се конкурс за избор 
директора Средње пољопривредно-прехрам-
бене школе у Сомбору, у којој се образов-
но-васпитни рад остварује на српском јези-
ку. Услови за избор директора: директор 
школе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 122. став 2. и 5. 
чланом 139. и чланом 140. став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/201727/2018 
– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 
6/2020). Дужност директора школе може да 
обавља лице које има: 1.одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
за наставника средње стручне школе за 
подручје рада пољопривреда, производња 
и прерада хране, за педагога и психолога, 
(наставник и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета), 2.дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, 3. обу-
ку и положен испит за директора установе, 
4. најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, 5. пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 6. није осуђи-
вано 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 
7. има држављанство Републике Србије, 8. 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 5. прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две годи-

не од дана ступања на дужност. Директору 
који не положи испит за директора у року 
од две године од дана ступања на дужност, 
престаје дужност директора. Пријава на кон-
курс за избор директора школе, заједно са 
потребном документацијом, доставља се 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат за 
директора школе подноси следеће доказе 
за испуњеност услова: 1) биографске подат-
ке, односно радну биографију; 2) оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању из члана 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника средње стручне 
школе за подручје рада здравство и социјал-
на заштита, за педагога и психолога, 3) ове-
рену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (испит за 
лиценцу, односно стручни испит), 4) овере-
ну фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора установе, 5) оригинал или 
оверена фотокопија доказа о најмање осам 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (потврде, решења, 
уговори или други акти којима се доказује 
на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство), 6) оригинал или оверена 
фотокопија доказа о неосуђиваности 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање – издат од 
Полицијске управе (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс), 7) 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), 8) оригинал или оверена 
фотокопија доказа о знању српског језика 
и језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад – диплома о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању или потвр-
да о положеном испиту из језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, 
9) оверена фотокопија доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора (извештаји 
просветног саветника), кандидат је дужан 
да достави извештај уколико је над њего-
вим радом вршен стручно-педагошки над-
зор, 10) уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе дужно је да достави и резул-
тате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања, оверена 
фотокопија, 11) уверење надлежног Прив-
редног суда да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве Комисија неће раз-
матрати. Пријава се сматра потпуном уко-
лико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова за избор директора про-
писаних чланом 122. став 5, чланом 139. и 
чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а који 
су у конкурсу наведени у делу „Пријава на 
конкурс”. Рок за подношење пријаве на кон-

курс за избор директора школе је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријава на конкурс се подноси 
непосредно или путем препоручене поште 
на адресу: Средња пољопривредно-прехрам-
бена школа, Хаџића Светића 18, Сомбор, са 
назнаком „Конкурс за директора школе”. 
Директора установе именује министар про-
свете, науке и технолошког развоја уз прет-
ходно прибављену сагласност покрајинског 
секретара за образовање, прописе, управу 
и националне мањине-националне заједни-
це. О резултатима конкурса Школски одбор 
ће обавестити лица која су се пријавила на 
конкурс након пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра.

ОШ МИРОСЛАВ АНТИЋ
25210 Чонопља, Николе Тесле 34

тел. 025/844-064

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице 
које испуњава услове прописане чланом 122. 
став 2. и 5. чланом 139. и чланом 140. ст. 1. 
и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања. Дужност директора основне 
школе може да обавља лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање из члана 
140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, за наставника, за 
педагога и психолога: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност) и нај-
мање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 
140. ст. 1. и 2. закона о основама система 
образовања и васпитања , дужност директо-
ра основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140. 
став 3. овог закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност) и најмање десет годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Да није осуђивано правнос-
нажном 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 
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малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична 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. Да има држављанство 
Републике Србије. Да зна српски језик као 
језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад школе. Уз пријаву на конкурс (у 
слободној форми) за избор директора, кан-
дидат доставља и биографију (са прегледом 
радне биографије) и предлог програма рада 
школе, а као доказ испуњености горе наведе-
них услова доставља следећу документацију: 
оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању (не старију од 
6 месеци), оверену копију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу/ дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (не ста-
рију од 6 месеци), оверену копију лиценце за 
директора/ испита за директора (не старију 
од 6 месеци), ако је положио испит, оверену 
копију пријаве на обуку за кандидата који је 
у процедури обуке (не старију од 6 месеци), 
ако није прошао обуку, оверену копију уве-
рења о обављеној обуци за кандидата који је 
завршио обуку (не старију од 6 месеци), ако 
је завршио обуку, оверену копију пријаве за 
полагање испита за кандидата који је завр-
шио обуку и пријавио се за полагање испита 
(не старију од 6 месеци), изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност. Потврду о рад-
ном стажу/раду у школи на пословима обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверена 
копија, издата након објављивања конкур-
са), оверену копију или оригинал лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци), доставља изабрани 
кандидат пре потписивања Уговора о раду – 
Уговора о регулисању међусобних права и 
обавеза, оверену копију или оригинал уве-
рење надлежне Полицијске Управе да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци). Уверење надлежног Привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, оверена копија или оригинал уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), оверена копија или оригинал доказ о 
знању српског језика, за канидате који нису 
на српском језику стекли одговарајуће висо-
ко образовање, оверена копија резултата 
стручно-педагошког надзора (извештај про-
светног саветника уколико је вршен струч-
но-педагошки надзор над кандидатом), ове-
рене копије резултата стручно-педагошког 
надзора рада школе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је кандидат претход-
но обављао дужност директора школе). Рок 

за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се предају непосред-
но у канцеларији секретаријата школе или 
се шаљу на адресу ОШ „Мирослав Антић” , 
Николе Тесле 34, 25210, Чонопља. Пријаве 
се предају у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурској комисији – конкурс за директо-
ра”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА” АПАТИН

25260 Апатин, Блок 112 бб
тел: 025/773-211

e-mail: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидат је неопходно да има: 
одговарајуће високо образовање у складу са 
Законом о основама система образовања и 
васпитања (‘’Сл. Гласник РС’’ број 88/2017, 
27/18 – др.закон, 10/19, 6/20, 129/2021) и 
то: – високо образовање на студијама другог 
степена ( мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалаистичке акада-
меске студије) -високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005.године.; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривич-
но 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање. Услови у погледу 
образовања: професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар 
– информатичар; дипломирани математи-
чар – професор математике; дипломирани 
математичар за математику економије; про-
фесор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар – астроном; дипломирани 
математичар – теоријска математика; дипло-
мирани математичар – примењена матема-
тика; -дипломирани инжењер математике –
са изборним предметом основе геометрије; 
дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике – мастер; дипломи-
рани инжењер математике – мастер – са 
изборним предметом основе геометрије; – 
професор математике – теоријско усмерење; 
професор математике – теоријски смер; мас-
тер математичар; – мастер професор матема-
тике; дипломирани професор математике и 
рачунарства – мастер из области математич-
ких наука; мастер математичар – професор 
математике; – мастер инжењер примењене 
математике. Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; кратку 
биографију; диплому или или уверење о сте-

ченом одговарајућем образовању( оригинал 
или оверена фотокопија, уколико је кандидат 
стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена, доставља оверену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотоко-
пију дипломе основних академских студија); 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности 
из МУП-а не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика( ако кандидат прилаже 
диплому о завршеном школовању на срспком 
језику, не треба да доставља додатне доказе 
за овај услов); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се узети у разматрање. Прија-
ве са приложеном документацијом доставити 
на адресу: Гимназија и стручна школа „Нико-
ла Тесла”, 25260 Апатин, Блок 112 бб. лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс – настав-
ник математике”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА АПАТИН

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

e-mail: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs

Стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 139. и 140. став 1 и 
2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021), и то: 1) 
да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл.гласник-Просветни 
гласник”, број: 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 која је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетних лица и 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, као и кривич-
но дело давање и примања мита 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; додатни услови: 1) да има 
положен испит за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника (лиценцу); 2) да 
има једну годину радног искуства на датим 
пословима. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs), а потреб-
ну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи, 
и то: 1. доказ о одговарајућем образовању 
(оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању); 2. уверење из 
надлежне службе МУП-а, да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у условима за пријем 
у радни однос не старије од 6 месеци;  
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3. уверење о држављанству РС не старије од 
6 месеци; 4. извод из матичне књиге рође-
них са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. 
6. Уверење о положеном испиту за лиценцу 
7. потврда послодавца код ког је обављао 
послове датог радног места. Доказ да канди-
дат поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу: Техничка школа са домом 
ученика Апатину, 25260 Апатин, Пригревач-
ка 72. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Школа нема 
обавезу враћања конкурсне документације. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на телефон број  
025/772-216.

СУБОТИЦА

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
24000 Суботица, Максима Горког 29

Наставник енглеског језика
на неодређено време са 78%  

радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају 
услове за пријем у радни однос прописа-
не чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником 
о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Иван Горан Ковачић” Суботица и то: 
да имају одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и према 
Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник РС”, број 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, 
18/21, 1/2022 и 2/2022), наставник немачког 
језика, члан 3. тачка 3. подтачка 3) Правил-
ника, да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
попуњава пријавни формулар који преузима 
на званичној страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (www.mpn.gov.rs) и са одштампаним 

пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање кандидат прибавља у надлежној 
полицијској управи МУП-а – не старије од 6 
месеци у оригиналу или овереној фотоко-
пији, уверење о држављанству Републике 
Србије – оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци, доказ о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад у складу са чланом 141. став 7 Закона, 
доказује се стеченим средњим, вишим или 
високим образовањем на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или поло-
женим испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, биографију.

ОСТАЛО: Лекарско увререње о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс се могу донети лично у 
затвореној коверти или послати на адресу 
ОШ „Иван Горан Ковачић”, 24000 Суботица, 
Максима Горког 29, са назнаком „За конкурс 
за радно место наставник немачког језика”. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА 

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

За стицање звања наставника на Универ-
зитету за научну/ужу научну област

Немачка филологија – наставник 
страног језика – немачки језик,  

за рад на мађарском
на одређено време

УСЛОВИ: У звање наставника страног језика 
– немачки језик – бира се наставник стра-
ног језика који има стечено високо обра-
зовање првог степена, објављене стручне 
радове у одговарајућој области и способност 
за наставни рад. Ближи услови за избор у 
звање наставника утврђују се општим актом 
Факултета и општима актима Универзитета у 
Новом Саду у складу са минималним услови-
ма за избор у звања наставника на универ-
зитету из члана 12. став 1. тачка 15) овог 
Закона о високом образовању (Службени 
гласник РС, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
– др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони и 
11/2021 – аутентично тумачење и 67/2021 и 
67/2021 – др. закон) као и у складу са оста-
лим условима за избор наставника Факул-

тета предвиђени одредбама истог Закона о 
високом образовању (Службени гласник РС, 
бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 
67/2019, 6/2020 – др. закони и 11/2021 – 
аутентично тумачење и 67/2021 и 67/2021 
– др. закон) и општима актима Универзи-
тета у Новом Саду и Учитељског Факултета 
на мађарском наставном језику у Суботици. 
Лице које је правноснажном пресудом осуђе-
но за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској устано-
ви не може стећи звање наставника, односно 
сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: 
стручна биографија, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми – оргинали или оверене 
копије, извод из матичне књиге рођених 
– оргинал или оверена копија, уверење о 
држављанству – оргинал или оверена копија, 
списак научних радова, радови (у папирном 
или електронском облику на ЦД-у), лекарско 
уверење, уверења о неосуђиваности, под-
носе се Учитељском Факултету на мађарс-
ком наставном језику у Суботици на адресу 
Штросмајерова 11. у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у обзир.

ШАБАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
15000 Шабац, Бањичких жртава 2

Наставник стручних предмета 
у подручју рада геодезија и 

грађевинарство
на неодређено време са 84,40%  

радног времена

УСЛОВИ: 1. стечено одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 
2005.г.; испуњеност услова у вези врсте 
стручне спреме у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада гео-
дезија и грађевинарство („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 16/2015, 10/2019 и 
2/2020), 2. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 
неосуђиваност у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2018, 27/208-др.закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), а то је непостојање 
правноснажне пресуде 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 примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
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ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. познавање српс-
ког језика и језика на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
који кандидат може преузети са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, кандидат 
подноси доказ о степену и врсти образо-
вања, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и доказ о неосуђиваности – 
уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса). Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступа-
ка. Доказ о психофизичкој и здравственој 
способности кандидата прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сва документа 
кандидати прилажу као оверене копије или 
у оригиналу, а неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија неће разматрати. Прија-
ве са потребном документацијом се дос-
тављају у конкурсном року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу: Техничка школа 
Шабац, Бањичких жртава 2., 15000 Шабац.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА  

 – ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 015/344-583

Директор школе
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора Школе може 
да буде лице које: има одговарајуће обра-
зовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
односно да је стекло одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; испуњава 
услове за наставника средње стручне школе 
за подручје рада пољопривреда, производња 
и прерада хране, за педагога и психолога; 
има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-

чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Репу-
блике Србије; зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
школе подноси: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању (оверена фотокопија не сме бити 
старија од шест месеци); потврду о радном 
стажу у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, стручном 
испиту (дозволи за рад); лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци); уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела противполне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са Законом, утврђено дискриминаторско 
понашање (не старије од шест месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (нови образац са хологра-
мом); доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, 
а доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика, по програму висо-
кошколске установе (оригинал или овере-
ну фотокопију не старију од шест месеци); 
доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директора 
школе; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма 
рада директора Школе; стала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке 
о избору. Рок за пријављивање кандидата 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве Коми-
сија неће разматрати. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Пријаве на конкурс са 
потребним документима, заједно са одшам-
паним пријавним формуларом се достављају 
на адресу Школе: Средња пољопривред-
на школа са домом ученика -Шабац, Војво-
де Путника 58, 15000 Шабац, са назнаком 
„Конкурс за директора”. Контакт телефон: 
015/344–583. Ближа обавештења могу се 
добити у секретаријату Школе на телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”

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

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у 
радни однос утврђених у члану 24. Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС РС, 113/17 
и 95/18 – аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове из чл. 
139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). 
Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у погледу врсте стручне спреме пред-
виђене чл. 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, да је држављанин Републике Србије, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-
др закони, 10/19, 6/20 и 129/21), да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да под-
несе следећа документа: краћу биографију, 
доказ да има одговарајуће образовање – 
прописану врсту и степен стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе или уверења 
о одговарајућем образовању), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139. став 1. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др закони, 10/19, 6/20 и 129/21), 
– уверење се прибавља у МУП-у, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Лекарско уверење 
подноси се непосредно пре закључења уго-
вора о раду, у складу са чланом 139. став 
3. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати попуњавају пријавни 
фолмулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним фолмуларом дос-
тављају на адресу школе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УЖИЦЕ

УГОСТИТЕЉСКО – ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 122 став 2. и 5, чла-
ном 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставни-
ка стредње стручне школе из подручја рада 
Трговина, угоститељство и туризам и Еко-
номија, право и администрација, за педаго-
га и психолога, стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске струдије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: – студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука са претходно 
завршеним студијама првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета – на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, 2) дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценцу), односно поло-
жен стручни испит, 3) обуку и положен испит 
за директора установе (уколико кандидат који 
буде изабран нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност), 4) најмање 8 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, 5) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 6) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
детета, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давања мита, за кривична дела 
из групе кивичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 7) да 
има држављанство Републике Србије, 8) да 
зна српски језик на коме се остверује обра-
зовно-васпитни рад. Изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност. Директору који не положи испит 
за директора у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност престаје дужност директо-
ра. Докази о испуњености услова: уз пријаву 
на конкурс кандидат за директора прилаже 
следеће доказе о испуњености услова: 1)био-
графске податке са краћим прегледом радних 
ангажовања; 2.) оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; 3.) оверену фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника 

(испита за лиценцу) односно стручног испи-
та; 4.) оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе уколико 
га кандидат поседује; 5.) оригинал / оверену 
фотокопију потврде о радном искуству од нај-
мање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; 6.) оригинал / оверену 
фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима – не старије од 6 месеци – 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, 7.) оригинал / оверену фото-
копију уверења да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона – не ста-
рије од 6 месеци, 8.) оригинал/ оверену фото-
копију уверења о држављанству – не старије 
од 6 месеци; 9.) оригинал/ оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених – не старије 
од 6 месеци, 10.) доказ о познавању српског 
језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику у 
виду доказа да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; 11.) оверену фотокопију дока-
за о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка) ако је над његовим радом вршен струч-
но-педагошки надзор; 12.) кандидат који је 
претходно обављао дужност директора школе 
доставља оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар, потписан, заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора и потребном доку-
ментацијом доставља на адресу школе: Угос-
титељско-туристичка школа, Сердара Мићића 
5, Чајетина 31310, у затвореној коверти са 
назнаком „Конкурс за избор директора шко-
ле”, лично (предајом у канцеларији секретара 
школе радним данима од 8 до13 часова) или 
путем поште. Рок за подношење пријава кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Конкус спроводи Комисија за избор директора 
школе коју образује Школски одбор. Минис-
тар просвете, науке и технолошког развоја у 
року од 30 дана од дана пријема документа-
ције коју му је доставио Школски одбор, врши 
избор директора школе и доноси решење о 
његовом именовању, о чему Школа обавешта-
ва лица која су се пријавила на конкурс. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе путем телефоона број 
031/3831-184, сваког радног дана у периоду 
од 08.00 – 13.00 часова.

ВАЉЕВО

ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/274-507

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које: има одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 

предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука; или на основним студујама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; испуњава услове 
за наставника основне школе за предмете 
који се изучавају у оквиру плана и програ-
ма основне школе, односно за педагога и 
психолога школе; да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139. став 1. тачка 3.) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да има 
дозволу за рад; има обуку и положен испит 
за директора; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима обарзовања 
и васпиатња, након стеченог одговарајућег 
обаразовања, односно десет година рада у 
установи на пословима обарзовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег обара-
зовања ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; знање српс-
ког језика на ком се остварује образовно – 
васпитни рад. Кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у 
року од две године од ступања на дужност. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке са прегледом кретања у служби; 
оверен препис дипломе о завршеном одго-
варајућем високом обарзовању; оверен пре-
пис уверења о положеном стручном испиту 
односно лиценци за наставника, педагога 
или психолога; потврду о радном искуству – 
доказ да кандидат има најмање осам година 
радног стажа у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег обаразовања, односно 10 година 
рада за кандидата који има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140. ст. 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са децом и 
ученицима (оригинал лекарско уверење, не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор 
директора; потврду-уверење о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-вас-
питнин рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском јези-
ку); доказ о положеном испиту за директора 
установе (лиценца за директоре); извештај 
просветног саветника као доказ о резултату 
стручно педагошког надзора у раду кандида-
та (уколико нема, кандидат доставља краћу 
изјаву на околност разлога недостављања 
извештаја); свој Програм рада за наредни 
мандатни период; остала документа за која 
кандидат сматра да су од утицаја на доно-
шење одлуке о избору; уколико се на кон-
курс пријави лице које је предходно обавља-
ло дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Комисија за избор директора, извештај 
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о спроведеном поступку доставља школском 
одбору у року од осам дана од дана завр-
шетка поступка а школски одбор сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и предлог за избор дирек-
тора доставља министру у року од осам дана 
од дана достваљања извештаја комисије. 
Министар у року од 30 дана од дана пријема 
наведене документације, врши избор дирек-
тора и доноси решење о његовом именовању 
о чему ће школа обавестити лица која су се 
пријавила на конкурс. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
са доказима о испуњености услова достави-
ти у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на горе наведену адресу са назна-
ком „Пријава на конкурс за директора шко-
ле” поштом или лично секретеријату школе. 
Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон 014/274-507.

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/226-085

Директор школе
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Школе тре-
ба да испуњава услове прописане члановима 
122, 139. и 140. ст. 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.
закон, 10/19, 6/20 и 129/2021): 1) да има 
одговарајуће високо образовање за настав-
ника основне школе, педагога или психолога 
школе стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
које је стекло образовање на студијама дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да има дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника; 6) да има 

обуку и положен испит за директора устано-
ве; 7) да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; 8) да зна српски језик. Изузетно, ако 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
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 испуње-
ност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 
3. истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. 

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву 
на конкурс, кандидати су дужни да доста-
ве: биографске податкеса кратким прегле-
дом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе за време трајања ман-
дата; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; кан-
дидати који су високо образовање стекли по 
прописима о високом образовању почев од 
10. септембра 2005. године подносе овере-
не фотокопије дипломе основних и дипломе 
мастер студија; оверену фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту за наставника, педагога 
или психолога (дозвола за рад – лиценца); 
оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе ако је канди-
дат поседује (кандидат изабран за директо-
ра који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом); ориги-
нал или оверену копију потврде о радном 
стажу као доказ да кандидат има најмање 
осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; потврда садр-
жи податке о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа 
у којој је кандидат запослен; ако кандидат 
није у радном односу, издаје је установа у 
којој је кандидат стекао радно искуство у 
области образовања и васпитања; оригинал 
или оверену копију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична деланаведена у услови-
ма за избор директора, са датумом издавања 
уверења не старијим од 30 дана; оригинал 
или оверену копију уверења основног суда 
да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога – за напред наве-
дена кривична дела, са датумом издавања 
уверења не старијим од 30 дана; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); лекарско уверење, 

не старије од шест месеци, као доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученици-
ма (оригинал или оверена копија); извештај 
просветног саветника као доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та ако га кандидат поседује, уколико нема 
овај извештај, кандидат доставља потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки над-
зор у раду; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања доставља кандидат на конкурсу 
који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе; уколико кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у затво-
реној коверти, са назнаком „Пријава на кон-
курс за директора”, непосредном предајом 
секретаријату школе сваког радног дана од 
10.00 до 14.00 часова или предајом пошти 
у облику препоручне пошиљке на адресу: 
„Прва основна школа”, Карађорђева 122, 
14000 Ваљево. По завршеном конкурсу доку-
ментација се не враћа кандидату. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Министар у року од 30 дана од 
дана пријема документације коју му је доста-
вио Школски одбор, врши избор директора 
установе и доноси решење о његовом имено-
вању, о чему школа обавештава лица која су 
се пријавила на конкурс.Подаци који се при-
купљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку, 
а у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон 014/225-066.

ОСНОВНА ШКОЛА”СЕСТРЕ ИЛИЋ”
14000 Ваљево, Милована Глишића 45

тел. 014/221-392

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
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) 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник 
РС” – Просветни гласник РС”, бр.11/2012, 
15/2013, 2/2016... 1/22 и 2/2022) и посеб-
не услове прописане чл. 139-142.Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/18 – др. 
Закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то да: 1) 
има одговарајуће високо образовање стече-
но на: студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела  
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примања или давања мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторено 
понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да доставе: 1) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне 
интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2) својеручно 
потписану пријаву на конкурс са основним 
биографским подацима; 3) извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 4) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; 5) уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од шест месеци; 6) извод 
из казнене евиденције као доказ о неосуђи-
ваности за горе наведена дела које издаје 
надлежна полицијска управа (оригинал или 
оверену фотокопију), не старији од шест 
месеци; 7) доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику). Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима прибавља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс, неће се узимати у разматрање при одлу-
чивању по конкурсу. Пријаве са потребном 
документацијом се подносе директно у шко-
ли или поштанским путем на адресу: Основна 
школа „Сестре Илић”, Милована Глишића 45, 
14000 Ваљево, са назнаком „За конкурс”.

ВРАЊЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА  
„ДР. ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17500 Врање, Милунке Савић бб

Наставник медицинске  
групе предмета

УСЛОВИ: Доктор медицине. У радни однос у 
установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) има пси-
хичку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна српски језик 
на којем остварује образовно -васпитни рад. 
Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају 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. Уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом доставти 
оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству – не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
из казнене евиденције, уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључења уговора о раду, пријавни форму-
лар са званичне странице Министраства про-
свете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије – кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве слати 
са назнаком: „За конкурс”, на адресу школе: 
Медицинска школа „Др. Изабел Емсли Хатон”, 
Милунке Савић бб 17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА  
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

Општина Бујановац, Село Левосоје
тел. 017/7652-239

Помоћни радник – чистач

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Зако-
на о раду треба да испуњава и посебне усло-
ве предвиђене одредбама чл. 139, Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. Закон 10/2019,бр. 27/2018 – др. закон 
10/19 , бр.6/2020 и бр.129/21) и чл. 16 и 28 
Правилника о организацији и систематиза-
цији послова и радних задатака у ОШ „Вук 
Стефановић Караџић” Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: 1. пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, 2. оверен 
препис ( копију) сведочанства о завршеном 
основном образовању 3. оригинал/оверена 
копија уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци, 4. ориги-
нал/оверена копија извода из матичне књиге 
рођених; 5. оригинал/оверена копија Уве-
рења о неосуђиваности издатог након распи-
сивања конкурса од стране Полицијске упра-
ве МУП-а, 6. радну биографију и телефон за 
контакт, 7. доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад, уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или копији 
која је прописно оверена код јавног бележ-
ника. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована Одлуком 
директора дел. бр. 201 од 16.5.2022 године. 
Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139. 
овог закона, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава и упућује их 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служ-

ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе о чему ће кандидати бити накнадно 
обавештени. Комисија сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор школе ће донети решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе свих 
кандидата. Место рада: ОШ „Вук Стефановић 
Караџић”, издвојено одељење школе у селу 
Осларе. Рок за подношење пријаве: осам дана 
од дана објављивања конкурса у листу”Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. 
Ближе информације о јавном конкурсу могу 
се добити на телефон: 017/7652-239. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „ Вук Стефа-
новић Караџић” Левосоје Бујановац. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
„МИХАЈЛО ПУПИН” ЗРЕЊАНИН

Ђуре Ђаковића бб

Сарадник у настави шира научна 
област Техничко-технолошке науке, 

ужа научна област  
Текстилно-одевне науке

на одређено време од једне године

УСЛОВИ: за звање сарадника у настави: 
студент мастер академских студија који је 
студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам (8), као и 
услови прописани чланом 83. Закона о висо-
ком образовању, чланом 89А Статута Технич-
ког факултета „Михајло Пупин”у Зрењанину, 
чланом 5. Правилника о условима, начину и 
поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа сарадника Техничког факултета 
„Михајло Пупин”у Зрењанину.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима: докази о 
испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одгова-
рајућем академском и стручном звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, 
књиге и саме радове, подносе се Факултету у 
року од 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” на адресу: Технички факултет 
„Михајло Пупин” Зрењанин Ђуре Ђаковића бб 
„За конкурс”. Контакт телефон: 023/550-515.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9.МАЈ” ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник практичне наставе у 
посебним условима-у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

на неодређено време са 70%  
радног времена

УСЛОВИ: услови за пријем лица у радни 
однос: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 141. став 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чла-
ном 9. тачка 8. Правилника о врсти стручне  
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спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
за ученике лако ментално ометене у раз-
воју („Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 
17/21)-стечено средње образовање и поло-
жен специјалистички, односно мајсторски 
испит – кувар са положеним специјалис-
тичким испитом, складиштар или продавац 
са положеним специјалистичким испитом и 
петогодишње радно искуство у струци као 
и поседовање стручне дефектолошке оспо-
собљености или стручне спреме дипломира-
ног дефектолога; 2. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Када је образовање стечено у систе-
му војног школства, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образо-
вање стечено у иностранству, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. 3. 
оригинал или оверену фотокопију доказа 
о стеченој одговарајућој оспособљености 
за рад са децом и ученицима са сметњама 
у развоју и инвалидитетом односно ориги-
нал или оверену фотокопију увререња о 
поседовању стручне дефектолошке оспо-
собљености или оверену фотокопију дипло-
ме односно уверења о поседовању стручне 
спреме дипломираног дефектолога; 4. ори-
гинал или оверену фотокопију потврде о 

петогодишњем радном искуству у струци; 
5. оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 6. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 7. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на срп-
ском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе – за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9.мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон и 
адресу за пријем поште. Пријаве које не буду 
достављене поштом или лично у просторија-
ма школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Зоран-
ка Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове – административ-
ни радник. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове. Образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове коми-
сија доставља директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе  
у посебним условима – у средњем 

образовању и васпитању  
– предмета Математика

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. Закона о основама 

система образовања и васпитања: 1) које је 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педа-
гошких наука уз претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2) које је стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Додатни услови за радно место настав-
ник предметне наставе у посебним усло-
вима-у средњем образовању и васпитању 
–предмета математика: Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 2. 
тачка 9. Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно 
да је: 1. професор математике; 2. дипломи-
рани математичар; 3. дипломирани дефе-
ктолог са завршеном вишом педагошком 
школом, група математика; 4. дипломирани 
дефектолог – олигофренолог са савладаним 
програмом методике наставе математике. 
5. дипломирани дефектолог са завршеном 
вишом педагошком школом – група мате-
матика. Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у тч. 1. и 2. морају поседова-
ти стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; када 
је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа  
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за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у систему војног школ-
ства, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образо-
вање стечено у иностранству, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Уко-
лико у дипломи није наведен студијски про-
грам студија потребно је да кандидат дос-
тави оверену копију додатка дипломи или 
потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; 3. ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о сте-
ченој одговарајућој оспособљености за рад 
са децом и ученицима са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом односно оригинал или 
оверену фотокопију уверења о поседовању 
стручне дефектолошке оспособљености или 
оверену фотокопију дипломе односно уве-
рења о поседовању стручне спреме дипло-
мираног дефектолога-уколико није дипломи-
рани дефектолог; 4. оригинал или оверену 
фотокопију Уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 5. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 6. ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о савла-
даном програму методике наставе математи-
ке-за лица са стеченим звањем дипломирани 
дефектолог-олигофренолог; 7. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеној основној, средњој, вишој или високој 
стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове – за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар и важеће, односно 
оверене фотокопије докумената тражених у 
конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено 
радно место, кандидати достављају на адре-
су: Основна и средња школа „9.мај” Зрења-
нин, Народне омладине 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама 
школе, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. 
У пријави на конкурс кандидат обавезно 
мора да наведе контакт телефон и адресу 
за пријем поште. Пријаве које не буду дос-
тављене поштом или лично у просторијама 
школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Зоран-
ка Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове – административ-
ни радник. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-

сија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове у року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе канди-
дата који испуњавају услове. Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве комисија доставља директору у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
достављања образложене листе.Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник предметне наставе 
у посебним условима-предмета 
Италијански језик као обавезни 

наставни предмет (у другом циклусу 
основног образовања и васпитања)

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана  

са 80% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања које је стекло: 
1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких 
наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држа-

вљанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови за радно 
место наставник предметне наставе у 
послебним условима-предмета италијански 
језик као обавезни наставни предмет (у дру-
гом циклусу основног образовања и васпи-
тања). Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања који су 
прописани чланом 5. ст. 2-5. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом(„Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да 
је: 1. професор одговарајућег страног језика; 
2. дипломирани филолог, односно професор 
језика и књижевности, 3. мастер филолог; 4. 
мастер професор језика и књижевности; 5. 
дипломирани дефектолог, уз поседовање 
знања језика најмање на нивоу Б1 (Заједнич-
ког европског оквира); 6. мастер дефектолог, 
уз поседовање знања језика најмање на 
нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). 
Наставници, поред стручне спреме пред-
виђене у тач. 1-4. морају савладати програм 
увођења у посао наставника, васпитача и 
стручног сарадника – приправника који садр-
жи и посебан део програма који се односи на 
оспособљеност за рад са децом и ученицима 
са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
Ниво знања Б1 доказује се уверењем о поло-
женом одговарајућем испиту на некој од 
филолошких катедри универзитета у Србији 
или међународно признатом исправом за Б1 
ниво знања језика (Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. 
Приликом пријављивања на конкурс канди-
дат је дужан да достави: 1. попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; -Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена. Када је 
образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републи-
ци Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 
140. Закона о основама система образовања 
и васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Када је образовање сте-
чено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадни-
ка. Када је образовање стечено у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање  
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послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно 
је да кандидат достави оверену копију додат-
ка дипломи или потврде факултета из које се 
види који студијски програм је кандидат 
завршио; 3. оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри уни-
верзитета у Србији или међународно призна-
том исправом за Б1 ниво знања језика (Зајед-
ничког европског оквира), и документа 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја којим је утврђена ваљаност уверења 
односно међународно признате исправе; 4. 
оригинал или оверену фотокопију Уверења 
из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 6. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној основној, 
средњој, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију 
потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе – за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9.мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон и 
адресу за пријем поште Пријаве које не буду 
достављене поштом или лично у просторија-
ма школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка 
Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове – административни 
радник. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос, 
у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизова-
них поступака.У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико канидат не дође на психолош-
ку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на кон-
курс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који 
испуњавају услове и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове 
у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе кандидата који испуњавају усло-
ве. Образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове комисија доставља дирек-
тору у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од достављања образложене лис-
те. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао 
пријаву на конкурс те ће комисија његову 
пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе  
у посебним условима – у подручју 

рада Текстилство и кожарство
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана  
са 20% радног времена

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у рад-
ни однос: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. и чланом 141. став 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) које је стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, 2) које је 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 3) које је стечено на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 
три године или лице које је стекло више 
образовање; 4) завршавањем одговарајућег 
средњег образовања и полагањем специја-
листичког, односно мајсторског испита и које 
има петогодишње радно искуство у струци 
стечено после специјалистичког, односно 
мајсторског испита; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Додатни услови за радно место наставник 
практичне наставе у посебним условима – у 
подручју рада текстилство и кожарство: Кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су прописа-
ни чланом 7. тачка 8. Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама за ученике лако ментално ометене у 
развоју („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/20 
и 17/21), односно да је: 1. дипломирани 
дефектолог; 2. олигофренолог са савлада-
ним програмом методике предмета у под-
ручју рада текстилство и кожарство; 3. 
дипломирани инжењер технологије текстила; 
4. дипломирани инжењер технологије 
текстилне конфекције; 5. инжењер техноло-
гије, смер производња обуће; 6. инжењер 
технологије, смер галантерија и конфекција; 
7. инжењер технологије текстила; 8. дипло-

мирани инжењер технологије, одсек текстил-
но инжењерство; 9. дипломирани инжењер 
технолог, одсеци текстилно инжењерство 
или текстилни; 10. дипломирани текстилни 
инжењер за дизајн и пројектовање текстила 
и одеће; 11. дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство текстилно-машинске 
струке, односно дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство – текстилно-машин-
ска струка, дипломирани инжењер текстил-
но-машинске струке; 12. текстилни инжењер 
за одевну технологију; 13. инжењер техноло-
гије за текстилну конфекцију; 14. текстилни 
инжењер, смерови конфекцијски, конфек-
цијско-текстилни и конфекцијско-трикотаж-
ни; 15. текстилни инжењер, моделар кон-
структор; 16. инжењер технологије за 
производњу кожне галантерије; 17. инжењер 
технологије за обраду и прераду коже и крз-
на, смер производња обуће; 18. инжењер за 
индустрију обуће, одсек технолошки, смер 
обућарски; 19. инжењер технологије, смер 
кожнопрерађивачки, група производња 
обуће; 20. инжењер технологије, смер галан-
терија и конфекција; 21. инжењер техноло-
гије за производњу кожне галантерије и кон-
фекције; 22. инжењер технологије, смер 
производња кожне галантерије; 23. инжењер 
технологије за обраду и прераду коже и крз-
на, смер производња кожне галантерије и 
конфекције; 24. инжењер за индустрију кож-
не галантерије; 25. инжењер технологије, 
смер кожнопрерађивачки, група производња 
коже и крзна; 26. инжењер технологије за 
производњу кожне конфекције; 27. лице са 
стеченим средњим образовањем и положе-
ним специјалистичким испитом за образовни 
профил у подручју рада текстилство и 
кожарство. Наставници практичне наставе, 
поред стручне спреме предвиђене у тч. 2 – 
26. ове тачке морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: 1. попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; -Кандидат који је сте-
као одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању првог степена. Када је обра-
зовање стечено у некој од република СФРЈ 
до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Када је образовање сте-
чено у систему војног школства, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадни-
ка. Када је образовање стечено у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140. 
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Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно 
је да кандидат достави оверену копију додат-
ка дипломи или потврде факултета из које се 
види који студијски програм је кандидат 
завршио; 3. оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о стеченој одговарајућој оспо-
собљености за рад са децом и ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом однос-
но оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о поседовању стручне дефектолошке 
оспособљености или оверену фотокопију 
дипломе односно уверења о поседовању 
стручне спреме дипломираног дефектоло-
га-уколико није дипломирани дефектолог; 4. 
оригинал или оверену фотокопију Уверења 
из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 5. оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 6. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној основној, 
средњој, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију 
потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе – за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фото-
копије докумената тражених у конкурсу, а 
којима се доказује испуњеност услова за 
пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на адресу: 
Основна и средња школа „9.мај” Зрењанин, 
Народне омладине 16, 23000 Зрењанин, 
путем поште или лично у просторијама шко-
ле, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. У пријави 
на конкурс кандидат обавезно мора да наве-
де контакт телефон и адресу за пријем 
поште. Пријаве које не буду достављене 
поштом или лично у просторијама школе 
неће бити разматране. За давање оба-
вештења о конкурсу задужена је Зоранка 
Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове – административ-
ни радник. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Уколико кандидат не дође на 
психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима сматраће се да је пријаву 
на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата који испуњавају услове и сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове у року од 15 радних дана 
од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове.Образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове комисија 
доставља директору у року од 8 дана од дана 

обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

Наставник практичне наставе у 
посебним условима-у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана  

са 70% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 141. став 4. Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања и чланом 9. тачка 8. Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за ученике лако ментално 
ометене у развоју („Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 
11/16, 14/20 и 17/21)-стечено средње обра-
зовање и положен специјалистички, однос-
но мајсторски испит – кувар са положеним 
специјалистичким испитом, складиштар или 
продавац са положеним специјалистичким 
испитом и петогодишње радно искуство у 
струци као и поседовање стручне дефекто-
лошке оспособљености или стручне спреме 
дипломираног дефектолога; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: 1. попуњен 
пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Када је образо-
вање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Када је образовање стечено у систе-
му војног школства, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образо-

вање стечено у иностранству, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. 3. 
оригинал или оверену фотокопију доказа 
о стеченој одговарајућој оспособљености 
за рад са децом и ученицима са сметњама 
у развоју и инвалидитетом односно ориги-
нал или оверену фотокопију увререња о 
поседовању стручне дефектолошке оспо-
собљености или оверену фотокопију дипло-
ме односно уверења о поседовању стручне 
спреме дипломираног дефектолога; 4. ори-
гинал или оверену фотокопију потврде о 
петогодишњем радном искуству у струци; 
5. оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 6. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 7. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на срп-
ском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе – за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9.мај” Зрењанин, Народне омладине 
16 23000 Зрењанин, путем поште или лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон и 
адресу за пријем поште. Пријаве које не буду 
достављене поштом или лично у просторија-
ма школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Зоран-
ка Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове – административ-
ни радник. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве коми-
сија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
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дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове.Образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове коми-
сија доставља директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Дефектолог – наставник са 
одељењским старешинством  

у посебним условима – разредна 
настава у првом образовном циклусу

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука,уз 
претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Додатни услови за радно место дефе-
ктолог – наставник са одељењским старе-
шинством у посебним условима – разредна 
настава у првом образовном циклусу: кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су пропи-
сани чланом 3. и чланом 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и 
инвалидитетом(„Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да 
је: 1. професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у 
развоју; 2. дипломирани дефектолог – оли-
гофренолог; 3. мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у мен-
талном развоју; 4. дипломирани дефектолог 
– мастер, који је на основним академским 

студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; 5. про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за 
рад са децом оштећеног слуха; 6. дипломи-
рани дефектолог – сурдоаудиолог; 7. дипло-
мирани дефектолог одсека (групе или смера) 
за рад са лицима оштећеног слуха; 8. настав-
ник дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; 9. мастер 
дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација глувих 
и наглувих особа; 10. дипломирани дефе-
ктолог – мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација глу-
вих и наглувих особа; 11. мастер дефекто-
лог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње 
и поремећаји слуха, 12. професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног вида; 13. дипломирани дефекто-
лог – тифлолог; 14. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са оштећењем вида; 
15. дипломирани дефектолог – мастер, који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са оштећењем вида; 
16. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји вида; 17. 
професор, односно дипломирани дефекто-
лог за рад са телесно инвалидним лицима; 
18. мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са моторичким поремећајима; 
19. дипломирани дефектолог – мастер, који 
је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едука-
ција и рехабилитација особа са моторичким 
поремећајима; 20. мастер дефектолог, који 
је на основним, односно мастер академским 
студијама завршио модул моторичке сметње 
и поремећаји; 21. дипломирани дефектолог 
– мастер који је на основним академским 
студијама завршио смер инклузивно обра-
зовање; 22. мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора; 23. 
дипломирани дефектолог – мастер, који је на 
основним академским студијама завршио сту-
дијски програм за специјалног едукатора; 24. 
професор разредне наставе; 25. професор 
педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом; 
26. професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; 27. мастер учитељ; 
28. дипломирани учитељ – мастер; 29. про-
фесор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу.

ОСТАЛО: кандидат је дужан да достави: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; 
-Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стече-
но у некој од република СФРЈ до 27. априла 
1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. 

године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Када је образовање стечено у 
систему војног школства, а врста образо-
вања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти обра-
зовања која је прописана чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потреб-
но је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из 
које се види који студијски програм је кан-
дидат завршио; 3. оригинал или оверену 
фотокопију Уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 4. ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеној основној, средњој, вишој или високој 
стручној спреми на српском језику или ове-
рену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске уста-
нове – за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
на оглашено радно место, кандидати дос-
тављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9.мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 
23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон 
и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. За 
давање обавештења о конкурсу задужена је 
Зоранка Игрић, референт за правне, кадров-
ске и административне послове – админи-
стративни радник. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Уколико канидат  
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не дође на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима сма-
траће се да је пријаву на конкурс повукао те 
ће комисија његову пријаву одбацити. Кон-
курсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове у року од 
15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове. Образ-
ложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове комисија доставља директору 
у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од достављања образложене 
листе. Уколико кандидат не дође на разго-
вор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9.МАЈ” ЗРЕЊАНИН, 

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у 
посебним условима у подручју 

рада Машинство и обрада метала-
предмета Основе машинства са 
20% радног времена, предмета 

Технологија рада са 30% радног 
времена и предмета Материјали  

и обрада метала са 20% 
радног времена

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. и чланом 141. став 
4. Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) које је стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз 
претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, 2) које је стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 
3) које је стечено на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или лице 
које је стекло више образовање; 4) заврша-
вањем одговарајућег средњег образовања 
и полагањем специјалистичког, односно 
мајсторског испита и које има петогодишње 
радно искуство у струци; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови 
за радно место наставник предметне наста-
ве у посебним условима – у подручју рада 
машинство и обрада метала-предмета осно-
ве машинства, предмета технологија рада и 
предмета материјали и обрада метала. Кан-
дидат треба да испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања који су про-
писани чланом 5. тч. 2,4,5. Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за ученике лако ментално оме-
тене у развоју („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник” бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 
14/20 и 17/21), односно да је: За пред-
мет Основе машинства: 1) дипломирани 
инжењер машинства; 2) професор машин-
ства; 3) дипломирани инжењер за развој – 
машинска струка, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем; 4) професор техни-
ке и машинства, са стеченим одговарајућим 
средњим образовањем; 5) специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је сте-
као стручни назив и задржао право на њего-
во коришћење у складу са прописима пре-
ма којима је стекао тај стручни назив, који 
је претходно завршио струковне студије 
у области машинства, са стеченим одгова-
рајућим средњим образовањем; 6) дипло-
мирани дефектолог за методику наставе за 
предмете у подручју рада машинство и обра-
да метала; 7) дипломирани дефектолог, на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, са положеним испитима из предме-
та: Методика наставе вештина за децу оме-
тену у интелектуалном развоју; Технологија 
материјала и занимања са методиком елек-
трометалске, текстилне, графичке и услуж-
не делатности. Наставници, поред струч-
не спреме предвиђене у тч. 1)-5) морају 
поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. За предмет Материјали и 
обрада метала: 1) дипломирани инжењер 
технологије – група неорганско-технолош-
ка; 2) дипломирани инжењер машинства; 
3) професор машинства; 4) дипломира-
ни инжењер металургије; 5) дипломирани 
инжењер за развој – машинска струка, са 
стеченим одговарајућим средњим образо-
вањем; 6) професор технике и машинства, 
са стеченим одговарајућим средњим образо-
вањем; 7) специјалиста струковни инжењер 
машинства, који је стекао стручни назив 
и задржао право на његово коришћење у 
складу са прописима према којима је стекао 
тај стручни назив, који је претходно завр-
шио струковне студије у области машин-
ства, са стеченим одговарајућим средњим 
образовањем; 8) дипломирани дефектолог 
за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; 9) дипло-
мирани дефектолог, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном 
развоју; Технологија материјала и занимања 

са методиком електрометалске, текстилне, 
графичке и услужне делатности. Настав-
ници, поред стручне спреме предвиђене у 
тч. 1) – 7) морају поседовати стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога. За предмет 
Технологија рада: 1) дипломирани инжењер 
машинства; 2) инжењер машинства; 3) про-
фесор машинства дипломирани дефекто-
лог; 4) дипломирани педагог општетехнич-
ког образовања; 5) дипломирани инжењер 
за развој – машинска струка, са стеченим 
одговарајућим средњим образовањем; 6) 
професор технике и машинства, са стече-
ним одговарајућим средњим образовањем; 
7) специјалиста струковни инжењер машин-
ства, који је стекао стручни назив и задр-
жао право на његово коришћење у складу 
са прописима према којима је стекао тај 
стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства, са 
стеченим одговарајућим средњим образо-
вањем; 8) дипломирани дефектолог за мето-
дику наставе за предмете у подручју рада 
машинство и обрада метала; 9) дипломи-
рани дефектолог, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном 
развоју; Технологија материјала и занимања 
са методиком електрометалске, текстилне, 
графичке и услужне делатности. Наставни-
ци, поред стручне спреме предвиђене у тч. 
1) – 7) морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе у посебним 
условима у подручју рада Машинство и обра-
да метала
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 5. тачка 6. Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), однос-
но да је: 1) дипломирани дефектолог – 
олигофренолог са савладаним програмом 
методике машинства и обраде метала; 2) 
дипломирани инжењер машинства; 3) про-
фесор машинства; 4) инжењер машинства; 
5) дипломирани педагог општег образо-
вања; 6) виши стручни радник металске 
струке; 7) наставник практичне наставе 
металске струке; 8) наставник општетех-
ничког образовања; 9) лемилац, бравар, 
лимар, аутолимар, ковач, пресер, завари-
вач и аутомеханичар, са положеним спе-
цијалистичким испитом; 10) дипломирани 
инжењер за развој – машинска струка; 11) 
струковни инжењер машинства; 12) профе-
сор технике и машинства; 13) специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је сте-
као стручни назив и задржао право на њего-
во коришћење у складу са прописима пре-
ма којима је стекао тај стручни назив, који 
је претходно завршио струковне студије 
у области машинства. Наставници, поред 
стручне спреме предвиђене у тч. 2) -13) 
морају имати стечено и најмање средње 
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образовање за одговарајући образовни про-
фил. Наставници практичне наставе, поред 
предвиђене стручне спреме морају поседо-
вати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога.

ОСТАЛО: приликом пријављивања на кон-
курс кандидат је дужан да достави: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 
2. оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању; Кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању првог сте-
пена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, а 
врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске устано-
ве, решењем утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Када је образовање стечено у 
иностранству, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописа-
на чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника. Уколико 
у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави 
оверену копију додатка дипломи или потвр-
де факултета из које се види који студијски 
програм је кандидат завршио; 3. оригинал 
или оверену фотокопију Уверења из казне-
не евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике 
Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној основној, средњој, 
вишој или високој стручној спреми на срп-
ском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе – за доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са 
ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар и важеће, односно оверене фотокопије 
докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња 
школа „9.мај” Зрењанин, Народне омладине 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично 
у просторијама школе, у року од 15 дана од 

дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон 
и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. За 
давање обавештења о конкурсу задужена је 
Зоранка Игрић, референт за правне, кадров-
ске и административне послове – админи-
стративни радник. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандида-
та који испуњавају услове у року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе канди-
дата који испуњавају услове. Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве комисија доставља директору у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
„9.МАЈ” ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам – 

предмета Припремање намирница
са 20% радног времена и предмета 
Хигијена и заштита на раду са 10% 
радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог  
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. и чланом 141. став 
4. Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) које је стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз 
претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, 2) које је стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 

3) које је стечено на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или лице 
које је стекло више образовање; 4) заврша-
вањем одговарајућег средњег образовања 
и полагањем специјалистичког, односно 
мајсторског испита и које има петогодишње  
радно искуство у струци; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за 
радно место наставник предметне наставе у 
посебним условима – у подручју рада трго-
вина, угоститељство и туризам-предмета 
припремање намирница и предмета хигије-
на и заштита на раду: Кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања који су прописани чланом 9. тч. 
4 и 5. Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно 
да је: За предмет Припремање намирница: 
1. дипломирани дефектолог – олигофрено-
лог са савладаним програмом методике 
предмета у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам; 2. виши стручни радник 
технологије куварства; 3. виши угоститељ са 
стеченим средњим образовањем за кулинара 
или кувара; 4. гастролог; 5. менаџер хоте-
лијерства, смер гастрономија; 6. виши струч-
ни радник – комерцијалиста угоститељства; 
7. виши стручни радник угоститељско-ту-
ристичке струке, занимање кулинарство; 8. 
дипломирани дефектолог, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, са 
положеним испитима из предмета: Методи-
ка наставе вештина за децу ометену у инте-
лектуалном развоју; Технологија материјала 
и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности. 
Наставници, поред стручне спреме пред-
виђене у тч. 1)-7) морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. За пред-
мет Хигијена и заштита на раду: 1. доктор 
медицине; 2. дипломирани дефектолог; 3. 
дипломирани дефектолог, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, са 
положеним испитима из предмета: Методи-
ка наставе вештина за децу ометену у инте-
лектуалном развоју; Технологија материјала 
и занимања са методиком електрометалске, 
текстилне, графичке и услужне делатности. 
Наставници, поред стручне спреме пред-
виђене у тачки 1) морају поседовати стручну 
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дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Наставник практичне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана са 

70% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 9. тачка 8. Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 
10/09, 2/12, 11/16, 14/20 и 17/21), односно 
да је: 1. кувар са положеним специјалистич-
ким испитом; 2. складиштар или продавац 
са положеним специјалистичким испитом. 
Наставници практичне наставе, поред пред-
виђене стручне спреме морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. 
Приликом пријављивања на конкурс канди-
дат је дужан да достави: 1. попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 2. оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стече-
ном одговарајућем образовању; -Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо обра-
зовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању првог степе-
на. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у 
Републици Српској, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чла-
ном 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће 
високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образо-
вање стечено у иностранству, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која 
је прописана чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одго-
варајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. 
Уколико у дипломи није наведен студијски 
програм студија потребно је да кандидат 
достави оверену копију додатка дипломи 
или потврде факултета из које се види који 
студијски програм је кандидат завршио; 
3. оригинал или оверену фотокопију Уве-
рења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; 4. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 

Републике Србије; 5. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној основној, 
средњој, вишој или високој стручној спре-
ми на српском језику или оверену фотоко-
пију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе – за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО :пријавни формулар и важеће, 
односно оверене фотокопије докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос 
на оглашено радно место, кандидати дос-
тављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9.мај” Зрењанин, Народне омладине 16, 
23000 Зрењанин, путем поште или лично у 
просторијама школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон 
и адресу за пријем поште. Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у прос-
торијама школе неће бити разматране. За 
давање обавештења о конкурсу задужена је 
Зоранка Игрић, референт за правне, кадров-
ске и административне послове – админи-
стративни радник. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос, у року од осам дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.У року од осам 
дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не 
дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и 
сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата 
који испуњавају услове. Образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове коми-
сија доставља директору у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Уколико канди-
дат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих усло-
ва прописаних чланом 24. став 1. Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, 

односно да: 1. има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања које је стекло на 
студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 3) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године у 
складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 4/2022 од 5.маја 
2022. године професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижев-
ност; професор енглеског језика и књижев-
ности и италијанског језика и књижевности; 
професор енглеског језика и књижевности и 
немачког језика и књижевности; дипломира-
ни филолог англиста; дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм Англистика; сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају да 
имају претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно 
на студијским групама/програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Енглески језик 
и књижевност; Енглески језик и књижев-
ност; Англистика; Енглески језик и књижев-
ност са другом страном филологијом; 2. има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано 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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова. Уз пријавни формулар, који се 
преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, кандидат дос-
тавља и кратку биографију са контакт пода-
цима (адреса, телефон), оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију не старију од 6 месеци); уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова  
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као доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уколико кан-
дидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ 
да запослени поседује психичку способност 
за рад, проверава се тако што се кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену 
способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здрав-
ствену способност кандидата доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријав-
ни формулар и потребну документацију у 
затвореној коверти са назнаком „За конкур-
сну комисију” треба послати на адресу шко-
ле или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8 до 12 часова. Средња 
пољопривредна школа улица Македонска 
2, 23000 Зрењанин. Рок за пријаву је у року 
од 8 дана од дана објављивања текста кон-
курса у публикацији„Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да је стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140. Закона 
основама система образовања и васпитања: 
на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне. односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему ово лице мора 
да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да имају образовање из психолош-
ких, 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 уста-
нови, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, у складу са чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат који је у току студија 

положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има обра-
зовање из члана 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1. обавезан је да стекне ово обра-
зовање у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 
2) Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу врсте стручне спреме предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 4/2022) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета , 
стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник” бр. 4/2022), 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца као и 
за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног детета, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 
6) да зна српски језик. Кандидати треба да 
доставе: 1) пријаву на конкурс са кратким 
биографским подацима за заснивање радног 
односа – својеручно потписану, 2) одштам-
пан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
3) оверену фотокопију дипломе или уверења 
о дипломирању, 4)оригинал или оверену 
фотокопију доказа (потврда или уверење) 
високошколске установе којим кандидат 
доказује да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченим на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса 
бодова.Уколико је кандидат положио испи-
те из педагогије и психологије – доставља 
оверену фотокопију индекса или оверену 
фотокопију потврде факултета о положе-
ним испитима из наведених предмета, а уко-
лико кандидат има положен стручни испит 
или испит за лиценцу – доставља оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односну испиту за лиценцу; 5) ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, не старије од шест месеци 6) 
оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, 7) извод из казне-
не евиденције као доказ о неосуђиваности 
за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа не ста-
рије од 6 месеци, 8) доказ о познавању српс-
ког језика подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности, 
не старији од 6 месеци, подноси кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи 

избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса могу се 
поднети лично или поштом на адресу школе 
Средња школа „Ђура Јакшић” Српска Црња 
Краља Александра 63 са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће разматрати.

Посао се не чека,  
посао се тражи



На сајму запошљавања, који је 12. 
маја организовала Филијала На-

ционалне службе за запошљавање у 
Бору у Установи спортски центар „Боба-
на Момчиловић Величковић”, учество-
вала су 23 послодавца који су исказали 
потребе за више од 450 радника.

Тражили су се инжењери и техни-
чари рударске, машинске, металуршке, 
електро и саобраћајне струке. Посао су 
могли да нађу механичари, бравари, 
заваривачи, монтери, рудари, геобу-
шачи, минери, возачи C и D категорије, 
руковаоци грађевинским машинама, 
грађевински радници, столари, као и 
правници, административни радници, 
кувари, трговци, геронтодомаћице, не-
квалификовани радници и др. 

Сајам је посетило око 700 тражи-
лаца запослења. Највеће интересовање 
владало је за запошљавање у рударс-
ким компанијама „Serbia Zijin Copper 
doo Bor”, и „Serbia Zijin Mining doo Bor”, 
као и подизвођачким кинеским ком-
панијама, које су током сајма исказале 
и највећу потражњу за радницима ог-
ласивши укупно 269 радних места.

Заменик генералног директора за 
људске ресурсе компаније „Serbia Zijin 
Mining doo Bor” Yan Minghui објаснио 
је да је почетком прошле године та 
компанија имала 200 запослених, да 
сада броји око 800 радника и да се 
до краја године очекује да ће их бити 
више од 1000. 

Како је нагласила Мирјана Попа-
дић, руководилац сектора за људске 

ресурсе у „Serbia Zijin Copper doo Bor”, 
та компанија планира да, у складу са 
очекиваним растом производње, у на-
редном периоду запосли још 200 до 
300 нових радника.

Сајам је отворио градоначелник 
Бора, Александар Миликић, који је ре-
као да је од 2018. године број незапос-
лених на евиденцији НСЗ у том граду 
смањен за око 1300 људи и истакао. 
„Када се удружи држава са привредом 
и локална самоуправа, као и систем 
НСЗ, онда можемо заједно да ствара-
мо боље услове за живот и рад наших 
суграђана”.

Поздрављајући учеснике, в.д. ди-
ректора Филијале Бор Лидија Начић 
је указала на бројне предности сајма 
као активне мере запошљавања путем 
које Национална служба за запошља-
вање остварује посредовање између 
послодаваца и незапослених на нај-
директнији могући начин. „Надам се 
да ће на данашњем сајму послодавци 
наћи адекватне раднике, а незапосле-
на лица посао и ући у свет рада”, рекла 
је Начић. 

Председник Регионалне привред-
не коморе Зајечар, Дејан Тошић нагла-
сио је да Бор из године у годину беле-
жи раст у индустријској производњи и 
висини зараде.

Како најављују из борске филијале 
НСЗ, наредни сајам запошљавања ор-
ганизоваће 19. маја у Неготину. 

Бранкица Михајловић Илић

НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА  
У БОРУ 450 РАДНИХ МЕСТА
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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


