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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови” је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати
у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа

Администрација и управа
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 97/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС”, број 2/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-1914/2020 од
28.02.2020. године, Републичка дирекција за
робне резерве, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ
ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка дирекција за робне резерве,
Београд, Дечанска 8а
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему и обраду
документације
у звању млађи сарадник, у Одељењу
за пољопривредне и прехрамбене
производе, Одсек за пољопривредне и
прехрамбене производе Нови Сад
1 извршилац

.
Опис послова: Учествује у припреми потребне документације за спровођење јавних огласа о набавци добара и услуга; прати трошкове
чувања и складиштења робних резерви; учествује и врши израду рачуна, књижних писама
и обрађује примљене рачуне; врши припрему
за пријем и отпрему робе; учествује у обради документације за књижење; обезбеђује
потребну документацију која се односи на
набавку роба, услуга, продају роба и прелокацију; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама
у трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање девет месеци радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за административне
послове
у звању референт, у Одељењу за
непрехрамбене производе, Одсек за
енергенте
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује документа из делокруга Одсека; обавља послове
у вези са пријемом и отпремом, сређивањем
и чувањем преписке, води евиденцију улазно-излазне документације и других материјала и друге послове везане за рад Одсека; врши
разврставање, расподелу и отпрему поште у
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оквиру Одсека; води потребне интерне евиденције и доставља писмене извештаје о
преузетим обавезама извршења из делокруга Одсека; обавља оперативну коресподенцију између одељења; припрема налоге за
плаћања и књижења; ажурира базу података;
евидентира присутност на раду запослених
у Одсеку; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, средња школска спрема
друштвеног, природног или техничког смера
или гимназија; најмање две године радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

3. Радно место за стручно
рачуноводствене послове

у звању саветник, у Одељењу за
финансијске и рачуноводствене
послове и аутоматску обраду података,
Одсек за рачуноводствене послове
1 извршилац
Опис послова: обавља послове књижења
пословних промена и учествује у пословима
обезбеђења примене и одржавања јединственог контног плана Дирекције; вођење пословних књига Дирекције; обавља стручне послове у припреми пореског биланса и обрачуна
пореза на додату вредност и вођење прописаних евидендија и других јавних прихода;
сачињава извештаје о извршењу буџета и
упоређивања података из сопствене рачуноводствене евиденције са подацима Трезора;
учествује у изради правилника и интерних
упутстава из делокруга рада Одсека; учествује
у припреми и формулсању рачуноводствене
политике; припрема конкурсну документацију
из свог делокруга у поступку јавних набавки; обавља и друге послове по налогу налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама
у трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање три година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место ИТ администратор
техничке подршке

у звању саветник, у Одељењу за
финансијске и рачуноводствене послове
и аутоматску обраду података, Група за
аутоматску обраду података (АОП)
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове који се односе
на техничку подршку корисницима информационих сиситема и сарађује са техничком подршком;
дефинише, презентује и реализује корисничка
решења везана за рачунарске мреже и израђује
техничке спецификације, прати потребе корисника и захтеве система, на основу којих предлаже измену или надградњу мрежних сервиса;
пројектује анализу информатичке инфраструктуре корисника и дефинисање пројектног задатка за њен редован развој, одржавање и рад;
пројектује моделе интеграције рачунарске рачунарске и мрежне опреме-сервера, рачунарских
радних станица, мрежне опреме и кабловских
веза; примењује мрежна решења (switching,
routing, интернет приступ, контрола мрежног
саобраћаја и др.); припрема конкурсну документацију у поступку јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за правне послове

4. Радно место књиговођа
билансиста-контиста

у звању саветник, у Одељењу за правне,
кадровске и административне послове
и јавне набавке
1 извршилац

.
Опис послова: Врши контирање и билансирање прихода и расхода и других позиција
у финансијским извештајима; усаглашава и
врши сравњење књиговодственог стања са
пословним партнерима и извештава о стању
обавеза и потраживања; врши контролу и
анализу билансних позиција и евидентирање пословних промена; саставља годишњи
финансијски извештај, саставља извештај о
извршењу буџета на тромесечном, шестомесечном, деветомесечном и годишњем нивоу;
усаглашава књиговодствено стање са пописом; ради обрачун пореза на додату вредност,
подноси пореску пријаву води књигу улазних
и излазних рачуна; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.

Опис послова: Врши стручну обраду и
вођење предмета у споровима Дирекције и
другим управним предметима; врши обраду предмета у реализацији уписа заложних
права у корист Дирекције и предузима мере
ради заштите права и имовинских интереса
Дирекције; врши послове везане за стручну
оцену и обраду предмета у реализацији уписа својинских права на непокретностима у
корист Дирекције; врши правне послове везане за право располагања односно коришћења
покретне и непокретне имовине Дирекције;
учествује у припреми потребне документације за покретање судских спорова, обрађује
тужбе, стечајне пријаве, предлоге за извршења и друге поднеске у судским споровима
Дирекције; учествује у правним пословима из
области људских ресурса; учествује у правним пословима из области јавних набавки;
израђује Информатор о раду; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.

у звању сарадник, у Одељењу за
финансијске и рачуноводствене
послове и аутоматску обраду података,
Одсек за рачуноводствене послове
1 извршилац
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Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за кадровске послове

у звању саветник, у Одељењу за правне,
кадровске и административне послове
и јавне набавке
1 извршилац
.
Опис послова: Учествује у припреми и изради општих и појединачних аката из области
управљања кадровима у Дирекцији; врши анализу кадровских потреба и учествује у припреми нацрта плана кадрова за потребе Дирекције; учествује у изради појединачних правних
аката из радног односа; израђује и спроводи
процедуре у поступку селекције и регрутовања кадрова за потребе Дирекције, припрема документацију за расписивање конкурса и
огласа и спроводи процедуру избора; обавља
послове везане за поступак вредновања радне успешности; обавља послове аналитичара
радних места у поступку разврставања радних
места; анализира образовне потребе запослених, предлаже програме стручног усавршавања и спроводи процедуре у вези са стручним
усавршавањем запослених; води евиденције
из делокруга рада, обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.

8. Радно место за архивске послове

у звању референт, у Одељењу за правне,
кадровске и административне послове и
јавне набавке, Одсек за јавне набавке
1 извршилац
Опис послова: Врши пријем регистратурског
материјала у архивски депо, сређује, евидентира и архивира завршене предмете у архивски депо, води архивску књигу; врши одабирање архивске грађе и излучивање безвредног
регистратурског материјала на основу Листе
категорије регистратурског материјала и прати рокове чувања регистратурског материјала; води евиденцију реверса издатих предмета
из архиве; припрема комплетирање и предају
архивске грађе за излучивање безвредног
регистратурског материјала; остварује непосредну сарадњу са Архивом; припрема грађу за
редовну контролу и поступке по записницима
Архива; стара се о одлагању и чувању архивске грађе у одговарајућим регистратурским
јединицама и води евиденцију и издаје реверсе
за задужења инвентаром запослених; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средње образовање у четворогодишњем трајању, средња школска спрема
друштвеног, природног или техничког смера
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или гимназија; најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада за извршилачка радна места
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8: Београд, Дечанска 8а.
Место рада за извршилачко радно место
1: Нови Сад, Хајдук Вељкова 11.
III Фазе изборног поступка и учешће
кандидата: Изборни поступак се спроводи
из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних
компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се
вредновање кандидата и само кандидат који
испуни унапред одређено мерило за проверу
одређене компетенције у једној фази изборног
поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције. У изборном поступку за
сва извршилачка радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста
(писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост” (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може
потпуно да оцени поседовање ове компетенције. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
IV Провера посебних функционалних
компетенција: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција
у области рада студијско-аналитички
послови послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и
способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција за
радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о робним резервама) провераваће се путем симулације (писмено).

3.Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки Републичке
дирекције за робне резерве) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција
у области рада административни послови
послови (методе вођења интерних и доставних књига) - провераваће се путем симулације
(писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Закон о државним службеницима) - провераваће се путем симулације
(писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки Републичке
дирекције за робне резерве) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција
у области рада студијско-аналитички
послови послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и
способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за област рада финансијско-материјални
послови - терминологија, стандарди, методе
и процедуре у области буџедског рачуноводства и извештавања - провераваће се путем
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о организацији
буџетског рачуноводства) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада финансијско-материјални
послови (извршење буџета) - провераваће се
путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за студијско-аналитички послови послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Правилник о подношењу
пореске пријаве електронским путем) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција
за студијско-аналитички послови послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за област рада информатички послови
(TCP/IP и DNS и серверски оперативни систем
- MS Windows, Linux) - провераваће се путем
симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Уредба о ближем уређењу
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мера заштите информационо-комуникационих
система од посебног значаја) - провераваће се
путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 6:
1. Посебна функционална компетенција
у области рада студијско-аналитички
послови послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и
способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће
се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Закон о робним резервама) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Закон о хипотеци) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 7:
1. Посебна функционална компетенција
за област рада послови управљања људским ресурсима (радно-правни односи у
државним органима) - провераваће се путем
симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Закон о државној управи) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Посебан колективни уговор
за државне органе) - провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 8:
1. Посебна функционална компетенција
у области рада административни послови
послови (канцеларијско пословање, израда
потврда и уверења о којима се води службена
евиденција) - провераваће се путем симулације (писмено).
2. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи из надлежности и
организације органа (Закон о робним резервама) - провераваће се путем симулације (писмено).
3. Посебна функционална компетенција
за радно место - прописи и акти из делокруга радног места (Листа регистратурског материјала са роковима чувања Републичке дирекције за робне резерве) - провераваће се путем
симулације (писмено).
3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност,
посвећеност и интегритет) - провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа
базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање
кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови”.
Бесплатна публикација о запошљавању

VI Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници
Републичке дирекције за робне резерве, Београд, Дечанска 8а.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
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 „Дигитална
писменост” сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидат ослобађа од провере
опште компетенције „Дигитална писменост”.
VII Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна
спрема која је наведена у условима за радно
место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (уколико кандидат
има положен државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Законом о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16
и 95/18 - аутентично тумачење) је, између
осталог, прописано да су органи у обавези да
по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским рокови-

ма, бесплатно размењују, врше увид, обрађују
и прибављају личне податке о чињеницама
садржаним у службеним евиденцијама, осим
ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама. Документа о чињеницама о
којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима/
уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који
начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
VIII Рок за подношење осталих доказа:
Кандидати који су успешно прошли претходне
фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року
од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који
не доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу
Републичке дирекције за робне резерве, Београд, Дечанска 8а.
IX Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку:
Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и
који испуњавају услове предвиђене огласом
о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак ће се спровести, почев од 27 јула
2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске
адресе које су навели у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција,
понашајних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, Нови Београд, Михајла
Пупина 6.
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.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
XI Трајање радног односа: За сва оглашена радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до
12 часова: Ивона Дупало, тел. 011/3349-842,
069/8249-234, Републичка дирекција за робне
резерве.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом на адресу Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а,
или предају непосредно на писарници Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска
8а, са назнаком „За јавни конкурс за попуња15.07.2020. | Број 890 |
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вање извршилачког радног места (назив радног места)”.
НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној од надлежног органа
(јавног бележника, у општинској управи или
суду), биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Републичке дирекције
за робне резерве, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
КАНЦЕЛАРИЈA ЗА РЕВИЗИЈУ
СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07,
67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”,
број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд,
Немањина 11
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне пословe
ревизије, у звању самостални
саветник

у Групи за ревизију у оквиру програма
пољопривреда и рурални развој ИПАРД програм
1 извршилац
Опис послова: стара се о припреми оперативних планова рада ревизије; учествује у
припреми годишњег плана рада Канцеларије
из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија у
развоју техничке и технолошке подршке током
остваривања ревизије; припрема ревизорски
извештај; учествује у припреми годишњег
извештаја о ревизорским активностима и
годишњег мишљења за програм из делокруга Групе, који се подноси Европској комисији;
припрема годишња мишљења о завршном
извештају о трошковима целокупног или делимичног затварања програма који се подносе
Европској комисји; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
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Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Немањина 4
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата (за оглашена радна места): Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
У изборном поступку за наведена извршилачка
радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - Дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа
донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о
резултатима провере општих функционалних
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, за оба оглашена
радна места и то:
Посебна функционална компетенција за
област рада послови ревизије - Ревизија
система, ревизија успешности, финансијска
ревизија и ревизија усаглашености са прописима - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - Прописи из делокруга радног места (Закон о потврђивању
оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница
о правилима за сарадњу која се односе на
финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи
према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) - провераваће се
писмено путем есеја.
Посебна функционална компетенција
за одређено радно место - страни језик
(Енглески Б1) - провераваће се писмено путем
есеја.

Посебна функционална компетенција
за одређено радно место - Технике прикупљања података (Excel - напредни ниво) провераваће се писменом симулацијом.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних
односа, савесност, посвећеност и интегритет,
управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање
кандидата: Процена мотивације за рад на
радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа
са комисијом (усмено). Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу
општих функционалних компетенција могу
се наћи на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Канцеларије за ревизију система
управљања средствима Европске уније, www.
aa.gov.rs.
V Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Конкурсна комисија је одлучила да ће се
међу кандидатима који конкуришу на наведено радно место, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених
у обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција обавити почев од 27. јула
2020. године.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и
понашајних компетенција за оглашено радно
место ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати „Србија” Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило).
Интервју са комисијом за оглашено радно
место ће се обавити у просторијама Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније (Београд, Немањина 4, осми
спрат).
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке
фазе изборног поступка бити обавештени на
контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве
или путем телеграма на адресу коју су навели
у обрасцу пријаве.
VI Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Пријава на
конкурс шаље се поштом на адресу Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000
Београд или предаје непосредно у писарници
Владе Републике Србије, Београд, Немањина
11, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за стручне
послове ревизије - ИПАРД”.
VII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Татјана Весковић и Ања Јевремовић тел. 011/3639-978, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске
уније, од 10 до 13 часова.
VIII Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је учес-
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ник 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.
IX 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.
X Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs и
Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније www.aa.gov.rs или
у штампаној верзији на писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
XI Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о
положеном правосудном испиту); оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други
акти из којих се види на којим пословима, у
ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5)
пет радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у
конкурсном поступку.
Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку,
односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су
искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу
Канцеларија за ревизију система управљања
средствима Европске уније, Београд, Немањина 11.
Кандидати који конкуришу на више радних
места, која се разликују у погледу тражених
доказа о дужини радног искуства у струци
(потврда, решење и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или
овереној фотокопији, према услову о дужини
радног искуства у струци из радних места на
која конкуришу.
XIII Трајање радног односа: За оглашено радно место радни однос заснива се на
неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај
испит положе у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима доступна сва радна места и да се
избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног односа.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9
и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије
за ревизију система управљања средствима
Европске уније.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.aa.gov.rs) и огласној табли
Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније: на интернет пре-

зентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
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 чл. 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/2019), Сектор за људске
ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана
Ђинђића 104, Нови Београд
Радно место које се попуњава:

1. Главни службеник за радне
односе I

Одсек за радне односе,
Одељење за радно-правне послове,
Сектор за људске ресурсе
5 извршилаца, утврђено под редним
бројем 08.6.1.2 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: Обавља стручне задатаке који
захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз примену утврђених метода рада и процедура. Посао може да
захтева прикупљање информација, истраживање или анализу, уз известан степен креативности при решавању проблема или ситуација
које настају релативно често:
- израђује решења и друге акте из области
остваривања права и обавеза проистеклих из
радног односа;
- припрема нацрте уговора за ангажовање
лица ван радног односа;
- даје инструкције и смернице из делокруга
рада, а ради усклађивања истих са важећим
прописима, даје мишљења на предлоге закона и других прописа које припремају Влада и
Министарства, а које се односи на усклађеност
предлога акта са Уставом и правним системом;
- прати прописе, судске праксе и правна мишљења, а ради усклађивања аката из делокруга
рада са истим;
- уноси све промене на кадровску евиденцију
запослених у Министарству;
- даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
- усваја принципе, нове методе и технике и
примењује искуства најбољих примера из
праксе у области рада;
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- припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада;
- спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката
и стратешких докумената из делокруга рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне
оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у
складу са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а
који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.
Услови за радно место: стечено високо образовање по Закону о универзитету у
трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена - основне академске студије или специјалистичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ
бодова, из научних области у оквиру образовно-научних поља друштвено-хуманистичке
науке или интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије. Кандидати од стечених 240
ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ
бодова из научних области у оквиру наведених
образовно-научних поља. Кандидати морају да
испуњавају опште услове за рад у државним
органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137 и
138) и Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке
из пријаве и на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) писаним тестом знања који садржи и питање у
виду решавања конкретног проблема, задатка
и ситуације (студија случаја),
• психолошки захтеви и базичне компетенције
- стандардизованим психолошким тестовима и
психолошким интервјуом,
• здравствена способност - обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој
установи,
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност,
потребне за рад на радном месту, а које се
проверавају и оцењују у изборном поступку су:
- знање из области рада на радном месту, у
складу са описом посла радног места;
- познавање Закона о полицији у области
људских ресурса, Закона о општем управном
поступку и Закона о државним службеницима.
Датум оглашавања: 09.07.2020. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих
послова, на огласној табли Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика” и на
интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика” и почиње
да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на
конкурс: Министарство унутрашњих послова,

8

| Број 890 | 15.07.2020.

Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана
Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком - „За
јавни конкурс за радно место главни службеник за радне односе I, р. бр. 08.6.1.2”.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Марија Јањић, 011/274-0000, локал
404-67, 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 потписати;
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању у складу са прописаним условом
у погледу образовања;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом
издавања не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да
се против кандидата не води кривични 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 Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско
осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се
доказују подаци о радном искуству (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство), уколико
кандидат исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се
доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања
(уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је
неопходно попунити и својеручно потписати.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложeни
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управа као поверени посао). Као доказ се могу
приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/2016 и 95/2018 - аутентично 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 податке прибавити
сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103 став 3).
Потребно је да учесник конкурса достави
изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави
сву неопходну документацију у циљу бржег и
ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЈАВНА УСТАНОВА
„КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИ ЦЕНТАР”
ПРИШТИНА - ГРАЧАНИЦА
38205 Грачаница - Нови Бадовац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које испуњава законом предвиђене опште
услове и посебне услове предвиђене Статутом: да има вишу или високу стручну спрему;
да поседује стручне, радне и организационе
способности за обављање послова директора; да није осуђивано на казну затвора за неко
кривично дело против привреде и службене
дужности; да има најмање три године радног
искуства у области културе. Неопходно је да
кандидати поднесу и следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе (уверење); извод
из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија; извод из
књиге држављана РС, не старије од 6 месеци,
оригинал или оверена фотокопија; доказ о неосуђиваности; уверење да није покренут кривични
поступак и да није покренута истрага; уверење о
општој здравственој способности; очитану личну
карту; радну књижицу; кратку биографију.

Датум отпочињања изборног поступка:
27.07.2020. године. Овим се сматра да су сви
кандидати који су ушли у изборни поступак
уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и
вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак и доказ да кандидат има
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Посао се не чека, посао се тражи

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

Трговина и услуге

Трговина и услуге
ЗУР „ДУНАВ”

Сремски Карловци
тел. 060/6364-664
e-mail: hotel@hoteldunav.co.rs

Возач

18000 Ниш, Димитрија Туцовића 27

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије.
Теренски, рад у сменама. Пробни рад. Слање
пријаве за посао мејлом: stance@iteccion.
rs, јављање кандидата на контакт телефон:
011/365-1023 и 063/271-322.

Продавац у пекари

Кувар - помоћни кувар

АГЕНЦИЈА
„GEOGIS & MAP”

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II или I степен стручне спреме, кувар или помоћни кувар, за рад
у Сремским Карловцима; рад у сменама; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана. Рок за
пријаву: 05.08.2020. Јављање на горе наведени телефон и имејл.

Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/412-99-44
е-mail: geogismap@orion.rs

2 извршиоца

ПЕКАРА „МИЋКО ЛУКС”

5 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било
ком занимању; радно искуство на пословима
продаје пецива: 12 месеци. Јављање кандидата на број телефона: 060/0398-020.

без ношења оружја, место рада:
Београд и Крњешевци
20 извршилаца

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер:
конобар, радно искуство: 24 месеца на истим
пословима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања одлуке
на сајту Националне службе за запошљавање
у публикацији „Послови”. Пријава на конкурс,
са одговарајућом документацијом, подноси се
препорученом пошиљком или лично на адресу: ЈУ „Културно-просветни центар” Приштина-Грачаница, 38205 Грачаница-Нови Бадовац,
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”. По достављању документације, УО установе ће у року од 5 дана од дана завршетка
конкурса донети одлуку о најбољем кандидату.
На одлуку из члана 5 ове одлуке дозвољен је
приговор Управном одбору у року од три дана
од дана достављања обавештења о резултатима избора по расписаном Јавном конкурсу за
именовање директора ЈУ „Културно-просветни
центар” Приштина-Грачаница. Коначну одлуку
по приговору из члана 6 ове одлуке Управни
одбор дужан је да донесе у року од три дана
од дана пријема приговора. Одлуку о најбољем
кандидату у форми предлога, Управни одбор
доставља оснивачу, тј. Привременом органу
Града Приштине на сагласност и то: у случају
да на одлуку из члана 5 ове одлуке није уложен приговор у року од два дана од дана истека рока за приговор из члана 6 ове одлуке, у
случају да је на одлуку из члана 5 ове одлуке
уложен приговор у року од два дана од дана
доношења одлуке из члана 7 ове одлуке.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме;
радно искуство: небитно. Трајање конкурса:
до попуне. Контактирање послодавца путем
контакт телефона: 063/201-330.

2 извршиоца

Кувар

ПАНЧЕВО

„АВАЛА СТАР” ДОО БЕОГРАД
Палилула, Прилазни пут Ада Хуја 9

Хигијеничаркa

на одређено време
20 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV или V степен стручне
спреме. Трајање конкурса: до попуне. Контактирање послодавца путем телефона:
064/1995-606.

GBP SAFE CHOICE
Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 10/Д/IV

Службеник обезбеђења

„ЛА ФАНТАНА” ДОО
11090 Раковица - Београд
Патријарха Димитрија 12г
e-mail: ana.travica@lafantana.rs

Представник продаје

на одређено време 3 месеца,
за рад у Суботици
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на врсту стручне спреме, возачка дозвола Б категорије. Теренски рад. Заинтересовани кандидати своје биографије могу слати на
горе наведену имејл-адресу. Контакт телефон:
063/104-8817. Оглас важи до 31.07.2020. године.

DO ING
11000 Београд, Кнеза Милоша 825
тел. 064/8262-675

Хигијеничар
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; потребно радно искуство на наведеним
пословима; предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање
31.07.2020. године.

„ITECCION” DOO
26000 Панчево, Шандора Петефија 158

Курир

5 извршилаца
Бесплатна публикација о запошљавању

Извршилац за одржавање катастра
непокретности и водова
УСЛОВИ: IV, VI, VII ниво образовања геодетске струке; радно искуство: небитно; пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов;
пожељно знање енглеског језика - није услов.
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт:
Јела Иванов. Заинтересовани кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се
јаве на контакт телефон послодавца.

УТР „BOSS” СУБОТИЦА
Суботица, Матије Корвина 7
тел. 065/968-77-77
e-mail: posao.bosscaffe@gmail.com

Конобар

3 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер:
кувар, радно искуство: 36 месеци на истим
пословима.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђена исхрана.
Трајање конкурса: до попуне. кандидати могу
своје радне биографије да доставе на горе
назначен мејл или да контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: Ивана
Чакић.

АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ
УСЛУГЕ „ЗАМ”
11130 Калуђерица
Душана Петровића Шанета 1
тел. 064/2619-619
e-mail: agencijazam@gmail.com

Административни радник
УСЛОВИ: рад на рачунару: Word, Excel. Достављање биографија на увид. Јављање кандидата на телефон: 064/2619-619.

UR MAMAS FOOD
11000 Београд, Зелени венац 1
тел. 065/577-5559

Припремање и продаја хране
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно радно искуство на наведеним пословима.
Предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Оглас је отворен до попуне.

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 100
тел./факс: 013/744-901
e-mail: biblioteka.kovin@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. да има стечено високо образовање
из поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
студијама од најмање четири године; 2. да има
најмање три године радног искуства на пословима у култури; 3. да има најмање пет година радног искуства у струци; 4. да је поднео
програм рада и развоја Библиотеке Управном
одбору; 5. да има држављанство Републике
Србије; 6.да нема законских сметњи за његово именовање; 7. да поседује доказ о општој
здравственој способности - лекарско уверење
(оригинал). Уз пријаву на конкурс, потребно је
доставити следећу конкурсну документацију: 1.
оверену копију дипломе; 2. оверену копију радне књижице или уверење о радном искуству; 3.
предлог Програма рада и развоја Библиотеке;
4. уверење суда и вишег тужилаштва, не старије од шест месеци, да се против кандидата
не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; 5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 6. извод из матичне књиге рођених; 7. оверену копију личне карте; 8. лекарско уверење.
Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком, са назнаком: „За Јавни кон15.07.2020. | Број 890 |
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курс за избор директора”, на адресу: Библиотека „Вук Караџић” Ковин, Цара Лазара 100,
26220 Ковин или предати лично у Библиотеци
од 8 до 14 часова. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у
листу НСЗ „Послови”. Све информације могу се
добити на телефоне: 013/744-901 и 013/744-902
или путем електронске поште: biblioteka.kovin@
gmail.com. Неблаговремене пријаве неће бити
разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. Директора именује Скупштина
на предлог Управног одбора Библиотеке „Вук
Караџић” Ковин и уз сагласност директора
матичне библиотеке, на период од четири године, а може бити и поново именован.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/563-517

Доктор медицине у хитној помоћи

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом, са
скраћеним радним временом
2 извршиоца

Доктор медицине изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
деце и омладине
2 извршиоца

Доктор медицине изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са Одсеком
превентивне здравствене заштите
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање медицинске
струке: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са Одсеком
превентивне здравствене заштите
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
у хитној медицинској помоћи

за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом са
скраћеним радним временом
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре - техничара.

Возач санитетског возила у хитној
медицинској помоћи
за рад у Служби за хитну медицинску
помоћ са санитетским превозом, са
скраћеним радним временом

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола
Б категорије.

Референт за јавне набавке

у Служби за обављање заједничких
послова Одсек техничких и других
послова
УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на
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рачунару; положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.
Уколико лице не поседује сертификат службеника за јавне набавке, послодавац је у обавези да истом омогући да у року од три месеца
од дана заснивања радног односа, односно од
дана када се стекну услови, положи испит за
службеника за јавне набавке.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
пријаву на оглас, кратку биографију, извод из
матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, диплому или уверење о завршеном медицинском факултету или завршеној
средњој медицинској школи (у зависности за
које радно место се подноси пријава на конкурс); уверење о положеном стручном испиту (за доктора медицине, медицинску сестру/
техничара); лиценцу, односно одобрење за
самосталан рад у струци (за доктора медицине, медицинску сестру/техничара); доказ да
кандидат има најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине; доказ
да кандидат има најмање шест месеци радног
искуства у звању медицинске сестра/техничар;
диплома о завершеном средњем образовању
(за возача и референта за јавне набвке); кандидат може да поднесе и сертификат службеника за јавне набавке, уколико исти поседује.
Уколико лице на поседује сертификат службеника за јавне набавке, послодавац је у обавези да истом омогући да у року од три месеца
од дана заснивања радног односа, односно од
дана када се стекну услови, положи испит за
службеника за јавне набавке (за радно место
референта за јавне набавке); важећа возачка дозвола (за возача). Опис послова дат је
у Правилнику о унутрашњој организацији
и систематизацији послова у Дому здравља
Параћин. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља
Параћин или послати на адресу: Дом здравља
Параћин, 35250 Параћин, Мајора Марка 10, са
назнаком „Пријава на конкурс за радно место
______________ (уписати пун назив радног
места за које се конкурше)”. Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за
напред наведена радна места подносе се у
оригиналу или копијама овереним код јавног
бележника/нотара. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу
„Послови” код Националне службе за запошљавање. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По
завршетку конкурса предата документа се неће
враћати кандидатима. Уколико лице на поседује сертификат службеника за јавне набавке,
послодавац је у обавези да истом омогући да у
року од три месеца од дана заснивања радног
односа, односно од дана када се стекну услови,
положи испит за службеника за јавне набавке.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Специјалиста гинекологије
и акушерства

на одређено време најдуже 2 године
Опис послова: Обавља послове специјалистичких прегледа из области гинекологије и акушерства. На основу нађеног стања одређује
терапију и упућује на стационарно лечење. По
потреби даје уверења о здравственом стању.
По потреби обавља саветодавни рад. Ради на

здравственом васпитању и подизању здравствене културе пацијената. Стара се о уредном
вођењу медицинске документације. Води рачуна о потрошњи, односно о прописаној терапији. Обавља и друге послове своје струке по
налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, завршен медицински факултет (VII
степен стручне спреме) и положен стручни испит, специјализација из гинекологије и
акушерства. 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 завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из области
гинекологије и акушерства, 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 подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор
биће дужни да доставе лекарско уверење,
уверење о држављанству и уверење надлежног суда да се против њих не води кривични
поступак. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица
кнеза Милоша бб, 12374 Жабари.

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

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен
стручне спреме.

Медицински техничар
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидат мора да поседује психофизичку и здравствену способност за рад под
посебним условима рада и сменски рад. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и са тачно наведеним радним
местом за које кандидат конкурише; извод
из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена промена
презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног односа и за радно место под редним бројем 2 сва
четири сведочанства; потврду о положеном
стручном испиту; фотокопију радне књижице;
извод са евиденције Националне службе за
запошљавање - решење или лиценца. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт
телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у
писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: Општа болница Параћин, Мајора
Марка 12, 35250 Параћин, у затвореној коверти
са назнаком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој способности за рад приликом заснивања
радног односа. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном или неодговарајућом
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документацијом, неће бити разматране. По
завршеном конкурсу предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон: 035/8155-101.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА”
24420 Кањижа, Народни парк бб

Помоћни кувар

за потребе Одсека за малопродајну
јединицу
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или прехрамбеног смера, изузетно
може и основно образовање; 6 месеци радног
искуства на пословима помоћног кувара.
Опис посла: Брине се о припреми јела и одговара за квалитет и укус хране која се сервира
корисницима услуга Специјалне болнице. Врши
припрему намирница за припремање јела, одржава хигијену, простора, опреме и прибора за
рад. Прање црног и белог посуђа. Врши складиштење робе. Преноси припремљену храну
за објекат „Abella”. Издаје готову храну. Припрема дневна јела. Помаже кувару-посластичару у спремању свих врста јела у кухињи.
Припрема и сервира јела за доручак. Сервира
припремљене оброке од стране кувара-посластичара (ручак-вечера). Стара се о хигијенској чистоћи кухиње, помоћних просторија и
кухињског инвентара. Превози и предаје припремљену храну у објекту „Abella”. Приликом
већих манифестација које се изводе у ресторану ангажује се и на свим остсалим пословима
као што су прање посуђа, помоћ код припреме јела и сервриања, чишћења уређаја свих
осталих просторија. Ангажује се и као радник у
кухињи „Abella” на припреми доручка и подели
ручка и вечере, као и уређењу исте. Одговоран
је за хигијену простора и средстава са којима
ради као и за личну хигијену. Одговоран је за
примену ХАЦЦП стандарда у свом делокругу
рада. За свој рад и средства рада која су му
поверена одговара сараднику угоститељства.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа:
пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила, фотокопију личне карте, доказ о вакциналном статусу из Дома здравља за лица рођена после 1971. г. Рок за пријављивање на оглас
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас је постављен и на сајту Министарства здравља. Достављање и пријем пријава
се врши најкасније до 12.00 сати последњег
дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Резултати конкурса ће бити истакнути
на званичном сајту СБР „Бања Кањижа”, као и
на огласној табли у просторијама исте. Рок за
жалбу је 8 дана од дана објављивања на огласној табли. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење за правне и
опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк
бб, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове помоћног кувара”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД

АПОТЕКА „МЕНТА”

22240 Шид, Алексе Шантића 1
тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055
e-mail: majamenta@mts.rs

1 Доктор медицине

Дипломирани фармацеут

у Здравственој станици Кукујевци,
Бачинци и Гибарац, на одређено време
до 6 месеци, због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 3) положен стручни испит, 2) лиценца.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови”, путем
поште или лично предати на писарницу Дома
здравља Шид. Уз пријаву на оглас приложити: фотокопију дипломе, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, копију /очитану
личну карту, копију лиценце.

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

Доктор медицине специјалиста
у операционој сали - специјалиста
анестезиологије
са реаниматологијом
за потребе ЗЦ Сурдулица,
ОЈ Општа болница Сурдулица

УСЛОВИ: доктор медицине, завршена специјализација из анестезиологије са реаниматологијом, лиценца. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе - уверење о
завршеној специјализацији, извод из матичне
књиге рођених или извод из матичне књиге
венчаних за особе које су мењале презиме,
лекарско уверење. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у срествима
јавног информисања. Избор између кандидата
који испуњавају услове огласа извршиће се на
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је
оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН”
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Доктор специјалиста
интерне медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен
медицински факултет; завршена специјализација из интерне медицине; положен стручни
испит; лиценца за рад у струци или решење о
упису у лекарску комору. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверене фотокопија дипломе
о завршеној специјализацији из интерне медицне; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик лекарске 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.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар
фармације, радно искуство: небитно, пожељно је поседовање лиценце али није обавезно;
познавање рада на рачунару. Рад у сменама.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон.
Особа за контакт: Марија Буљугић.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине изабрани лекар
за одрасле
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
познавање рада на рачунару (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 настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним
програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за
наставак лечења пацијента, прописује лекове
и медицинска средства, спроводи здравствену
заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга,
ране дијагностике поремећаја, упућивања на
специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање
на виши ниво здравствене заштите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и
терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни
ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише
здравствене услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје стручно мишљење,
лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести
и повреда, у стручном раду је самосталан и
одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда,
обавља и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе којима је одговоран за свој
рад. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.
15.07.2020. | Број 890 |
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Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије; 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 педијатрије; 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 послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца
и породице, ради на откривању и сузбијању
фактора ризика за настанак болести, односно,
на спровођењу скрининг програма у складу с
посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, прописује лекове и медицинска средства, указује
хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у
одговарајућу здравствену установу према 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 прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре имунизације,
лекарски 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, едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру
Програма стручног усавршавања, стручно 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 позитивним прописима,
вођење електронског здравственог картона,
вакциналног картона, спровођење здравствено-васпитног рада у складу са планом, саветовање са родитељима, одговара за заштиту
на раду за себе и за свој тим, обавља и друге
послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је
непосредном руководиоцу и начелнику службе.
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности интерна медицина
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године и
завршена специјализација из интерне медицине, едукација из ултразвучне дијагностике;
на основним студијама у трајању од најмање
пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године и
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завршена специјализација из интерне медицине, едукација из ултразвучне дијагностике; 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 послова: врши и интернистичке прегледе пацијената, врши интерпретацију електрокардиограма,
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 руководиоца и начелника службе, којима је одговоран за свој рад.
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију
уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности офталмологија
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање - медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
и завршена 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 офталмологије;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Опис послова:
врши превентивне и куративне офталмолошке
прегледе свих популационих група, врши прегледе оболелих и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије, врши прегледе оболелих 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 здравственом стању
пацијента, ради у комисијама са посебним
програмима у складу са позитивним законским
прописима, одлукама органа управљања и
директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге послове
из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене

ва: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним
програмима донетим у складу са прописима и
планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге
за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни
ниво, на основу мишљења доктора медицине
специјалисте одговарајуће гране медицине
упућује пацијента на терцијарни ниво, води
потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, први и поновни
гинеколошки преглед, колпоскопски преглед,
узимање размаза и микроскопирање препарата за ПА, палпаторни преглед дојке, први
и поновни преглед трудница, после порођаја,
контролни лекарски преглед, скрининзи, превентивни прегледи, благовремено дијагностиковање и лечења гинеколошких обољења и
поремећаја, ултразвучна дијагностика (труднице гинекологија), ради све прегледе из домена
струке, води порођај код хитних пацијената у
ДЗ, врши прегледе и даје мишљења на захтев
инвалидских и пензијских комисија, фактурише
пружене здравствене услуге, води медицинску
документацију, ради и друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима је и одговоран
за свој рад. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења
о завршеној едукацији из области ултразвучне дијагностике, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др
Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба бр. 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

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

Лабораторијски техничар

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински
факултет: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године
и завршена специјализација из гинекологије и
акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије; 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 гинекологије и акушерства, курс
из ексфолијативне цитодијагностике, колпоскопије; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; едукација из области ултразвучне
дијагностике; 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-

на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
4 извршиоца

Педијатријски техничар

на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
на одређено време од 6 месеци,
пробни рад од 3 месеца
18 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клинич-
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ком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; сведочанства за сваки разред
средње школе за медицинске техничаре/сестре
са средњом школском спремом за радно место;
уверење о положеном стручном испиту одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом,
контакт телефоном, е-маил адресом; кандидати
који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о
волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати који уђу у ужи избор
биће позвани на разговор. Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
која га чине неподобним за рад у здравственој
установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је
кандидат у радном односу) или решење о упису
у комору (ако кандидат није у радном односу)
за радно место. Уколико изабрани кандидат не
достави горенаведене документе у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Рок
за подношење пријава је осам (8) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар
Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац.
Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место... (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине

у хитној медицинској помоћи,
у Служби хитне медицинске помоћи
и санитетског превоза
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински факултет - VII/1 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. Кандидати достављају: пријаву на оглас; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном; оверену
Бесплатна публикација о запошљавању

фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад или решења о упису у Комору; изјаву
да су здравствено способни за послове за које
подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучује директор.
О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат, пре заснивања радног
односа, дужан је да достави лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ
у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, у Служби опште медицине,
на одређено време, због повећаног
обима посла у трајању до 23.10.2020.
године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 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 Правилником о организацији и систематизацији послова.

2. Лабораторијски техничар

у Одељењу лабораторијске
дијагностике, на одређено време због
повећаног обима посла у трајању до
23.10.2020. године
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња
медицинска школа смер лабораторијски техничар 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.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас
достављају: пријаву 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 о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима,
који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном
избору кандидата одлучује директор. Изабрани
кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ

о здравственој способности за послове за које
се заснивају радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

3. Виша медицинска сестра техничар

у поливалентној патронажи у Служби
поливалентне патронаже, на одређено
време због замене привремено одсутне
више медицинске сестре, до њеног
повратака на рад
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена висока медицинска школа струковних студија из области
гинекологије и акушерства или општег смера,
односно виша медицинска школа смер гинекологија и акушерство или општи смер, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у комору и положен
возачки испит Б категорије. Опис послова:
утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Кандидати који се
пријављују на оглас достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења
о упису у Комору; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву;
фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопија возачке дозволе. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. О потреби спровођења даљих
разговора са кандидатима који се јаве на оглас
а ради пружања додатних података, који могу
бити важни за одлуку о пријему, одлучује
директор. О коначном избору кандидата
одлучује директор. Изабрани кандидати, пре
заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснивају радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Служби за пнеумофтизиологију
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

3. Доктор медицине

за рад у Првом одељењу - хируршка
инфекција и колоректална хирургија у
Служби за хирургију
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
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ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику
о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац. Заинтересовани
кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме), оверену фотокопију Лиценце издате
од надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања
радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти
са назнаком „За оглас” са називом и редним
бројем радног места за које се конкурише, а
на наведену адресу.

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

1. Медицинска сестра - техничар

у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време,
због повећаног обима посла до 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит;
лиценца. Кандидати за радно место морају
предати: кратку биографију (CV); пријаву на
оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце. Напомена: У пријави
на оглас, поред осталих података, кандидат
треба да да своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Пријаве са потребним доказима
достављају се поштом на следећу адресу: Улица Цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или
лично у архиви Болнице са назнаком „Оглас”,
у року од 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања.
Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ”
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор медицине

на одређено време до 31.10.2020.
године, у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника и
запослених са хитном медицинском
помоћи, кућним лечењем и
стоматолошком здравственом заштитом
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом
о раду. Посебни услови: завршен медицински
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факултет, положен стручни испит, лиценца
или решење о упису у именик лекарске коморе, 6 месеци рада у звању доктора медицине. Уз пријаву на оглас кандидат треба да
приложи: кратку биографију, фотокопију или
ишчитану биометријску личну карту, извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме), диплому о стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном
испиту, лиценцу, доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице, уговора о раду,
или потврде о раду или другом виду ангажовања), писану сагласност (својеручно) 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 ДЗ „Др Јован Ристић” у
Бабушници. Документацију доставити у овереним фотокопијама. Достављена документација се не враћа. Рок за пријављивање на
оглас је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Оглас је објављен и на огласној
табли и интернет презентацији послодавца, и
на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се могу доставити лично
или слати на адресу: Дом здравља „Др Јован
Ристић” Бабушница, Ивице Миладиновића 2,
18330 Бабушница, са назнаком „Пријава на
оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање.

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

Медицинска сестра
- техничар

на одређено време до повратка
запослене са боловања и одсуства
са рада ради неге детета,
за рад на Одељењу за неурологију,
пробни рад
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи
смер, положен стручни испит. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, уз
назнаку: Сагласан/на сам да Општа болница
„Свети Лука” Смедерево, обрађује моје личне
податке (адреса, ЈМБГ, бр. телефона, имејл,
бр. лиценце и друго у вези са реализацијом
огласа на који се јављам), оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, лиценцу или
решење о упису у комору, фотокопију / очитану личну карту, ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријава
и пропратна документација кандидатима који
нису примљени се не враћа и иста ће бити
комисијски уништена по предвиђеној процедури, у циљу заштите података о личности
садржаних у тим документима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”, код Националне службе за запошљавање.
Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево,
Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на
оглас”, са навођењем радног места за које се
конкурише.Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се
обратити на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

14253 Осечина
Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-014

Доктор медицине изабрани лекар

за рад у Служби за здравствену
заштиту деце и жена са поливалентном
патронажом, на одређено време
од 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни
испит; поседовање лиценце за рад, познавање рада на рачунару. Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура
савремене медицине, о чему води прописану
медицинску документацију; ради у превентивним саветовалиштима; организује и спроводи прописане систематске прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несрећа,
мере за рано откривање болести); обавља
прегледе и упућује на даљу дијагностику и
специјалистичке прегледе, одређује начин и
врсту лечења, прати ток лечења и усклађује
мишљење и предлоге за наставак лечења,
одређује врсту и дужину кућног лечења и
прати његово спровођење; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско
- техничка помагала; збрињава пацијенте на
месту повређивања, односно нагло насталог
обољења, којима је неопходно указивање
хитне медицинске помоћи, по потреби прати
пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим
сарадницима; планира, надзире и евалуира
спровођење здравствене заштите; обавља
сложене дијагностичке и терапеутске радње у
својој струци према програму и плану; обавља
периодичне посете предшколским установама
и установама социјалне заштите; обавља превентивне прегледе и имунизацију деце предшколског узраста; врши превентивне прегледе
пре ступања у колектив (вртић) и пре одласка на рекреативну наставу; обавља општи
педијатријски преглед; уочава и региструје
минималне малформације као и веће дефекте; врши детаљан неуролошки преглед; врши
процену психомоторног, социо-емоционалног
и сензорног развоја; посматра однос мајка-дете, разговара са мајком и другим члановима
породице; саветује родитеље или старатеље
у вези са свим питањима о развоју детета,
а посебно о психичком и емоционалном развоју; сарађује са педагошком службом вртића
и школа; посећује вртиће, држи предавања,
посебно где има специјалних васпитних група; врши едукацију патронажних сестара,
које су оспособљене за препознавање разних
поремећаја код деце, као и откривање психо-социјалних ризика којима су деца изложена; обавља и друге послове из своје струке
у вези са остваривањем права из обавезног
здравственог осигурања, које му стави у задатак непосредни руководилац; утврђује време
и узрок смрти. За свој рад одговара начелнику једицинице и директору Дома здравља.
Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на
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оглас са кратком радном биографијом; оверену копију дипломе о завршеном медицинском, односно стоматолошком факултету или
оверену копију уверења о свим положеним
испитима; оверену копију уверења о положеном стручном испиту; оверену копију решења
о лиценци издатог од Лекарске коморе Србије,
извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству. Пријаве доставити поштом
или лично у правну службу, са напоменом „За
конкурс” и навести позицију за коју се конкурише, на горе наведену адресу. Телефон за
информације: 014/3150-020. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидати који се јаве
на оглас могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему.

Доктор денталне медицине

на одређено време до повратка радника
са специјализације
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Опис
посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и
лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану
медицинску документацију; врши систематске
и друге прегледе предшколске и школске деце
у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања
ортодонтских аномалија, бави се здравствено
- васпитним радом; ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци
после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу
и предлог за протетско збрињавање, ради на
изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног
апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно; упућује
пацијенте на специјалистичко-консултативне
прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите; контролише рад зубног асистента и протетског техничара; збрињава хитна
стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу
квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; бавља систематске прегледе новопримљених пацијената
и прави обраду здравственог картона; обавља
и друге послове из своје струке а за свој рад
одговоран је начелнику јединице и директору Дома здравља. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком радном
биографијом; оверену копију дипломе о завршеном медицинском односно стоматолошком
факултету или оверену копију уверења о свим
положеним испитима; оверену копију уверења
о положеном стручном испиту; оверену копију
решења о лиценци издато од Лекарске коморе Србије; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству. Пријаве доставити
поштом или лично у правну службу за напоменом „За конкурс” и навести позицију за коју се
конкурише, на горе наведену адресу. Телефон
за информације: 014/3150-020. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ

26300 Вршац, Абрашевићева бб

Доктор медицине

на одређено време на 3 месеца
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним
академским студијама (медицински факултет),
по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање пет година (медицински факултет), по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит; лиценца. Кандидати подносе неоверене фотокопије: пријаву
на оглас са личном и радном биографијом са
адресом и тачно наведеним радним местом за
које кандидат конкурише, контакт телефоном
и имејл-адресом; диплому о стеченом високом
образовању; уверење о положеном стручном
испиту; одобрење за самосталан рад (лиценца
или решење о упису у именик коморе); извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа. Оглас ће
бити објављен на огласној табли, на веб-страници Опште болнице Вршац, Вршац (www.
obvrsac.com), у публикацији „Послови” НСЗ и
на веб-страници Министарства здравља РС.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Кандидати који се јаве на оглас
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација које могу бити важне
за одлуку о избору кандидата. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврху избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Приложена документација уз
пријаву не враћа се кандидатима. Пријаве се
подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Вршац, Вршац или путем
препоручене поште на адресу: Општа болница Вршац, Вршац, Абрашевићева бб, 26300
Вршац, са напоменом: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос на одређено време за
радно место доктора медицине”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Домар - мајстор одржавања

на одређено време, ради замене
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: III степен стручне спреме (електричар, водоинсталатер или бравар). Кандидати
уз пријаву подносе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеној
школи, фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања”, 18230 Сокобања,
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД
21208 Сремска Каменица
Дечје село 1

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: високо образовање стечено на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године
и одговарајући академски, односно стручни назив економске струке; радно искуство
у струци најмање 1 година; познавање рада
на рачунару; други општи услови прописани законом. Рок за достављање пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве
са доказима о испуњавању услова доставити на адресу: Центар за породични смештај и
усвојење Нови Сад, 21208 Сремска Каменица,
Дечје село 1, са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште, ЈНА 40б
тел. 017/452-615

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални
радник; да је држављанин Републике Србије;
најмање 5 година радног искуства у струци;
да није осуђиван и да се против њега не води
кривични поступак за кривична дела која га
чине неподобним за рад у државним органима; да поседује организаторске способности.
Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању посебних услова: оригинал
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, потврду о радном стажу, уверење
о држављанству, уверење о здравственој способности (прилаже само изабрани кандидат накнадно), уверење да није осуђиван и да се
против њега не води кривични поступак. Кандидат уз прописану конкурсну документацију
подноси и програм рада за мандатни период
за који се врши избор. Рок за пријављивљње
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве слати на адресу: Центар
за социјални рад општине Трговиште, 17525
Трговиште, ЈНА 40б, са назнаком „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
15.07.2020. | Број 890 |
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ПУ СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО
Краљево, Првомајска 46 А
тел. 065/25-37-665, 065/84-95-652
е-mail: borka.lukic@sos-decijasela.rs
lina.djokic@sos-decijasela.rs

СОС родитељ/хранитељ
пробни рад до 6 месеци
5 извршилаца

- пожељно, упорност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад. Теренски рад, рад
ван просторија послодавца, обезбеђени превоз, обезбеђен смештај. Пробни рад 1 месец.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца. Лице за контакт: Тамара
Јокић.

ЖГП ГП „БЕОГРАД”

Опис посла: СОС родитељ брине о деци без
родитељског старања, успоставља близак
топао однос са њима, пружа им сигурсност,
љубав и стабилност; води рачуна о њиховом
здрављу, васпитању и образовању у топлој
породичној атмосфери.

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум III ниво квалификације,
радно искуство: небитно.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер,
радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Могу
се јавити брачни парови, самохрани родитељи
и други заинтересовани појединци. Трајање
конкурса: до 30.09.2020. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефоне послодавца или своје пријаве да доставе
путем мејла или поште. Лице за контакт: Борка Лукић, Лина Ђокић.

Индустрија и грађевинарство
„СМАРТ ПАК” ДОО

11080 Земун, Батајнички друм 23
тел. 066/227-324

Рад на екструдеру за пластику

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Шеф механизације

Кувар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: радно искуство: небитно али пожељно.
ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђен превоз,
обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до
03.08.2020. године. Кандидати могу да се јаве
послодавцу путем телефона или путем имејла.
Такође могу се јавити лично на адресу: Водоводска 160, Београд, од 8 до 16 часова. Лице
за контакт: Александар Петковић.

„УЖАР” ДОО
18000 Ниш, Добриле Трајковић 9

Радник у производњи

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
није потребно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона: 066/227-324.

Опис посла: израда канапа и ужади, рад на
машинама и ручна израда, послови утовара и
истовара робе.

11000 Београд
Булевар краља Александра 171, локал 31
тел. 011/382-1419

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком
занимању; пожељно радно искуство; пробни
рад: 1 месец; возачка дозвола Б категорије
(пожељно). Јављање кандидата на број телефона: 018/4527-417 или 064/3382-612.

Физички радник

на одређено време
5 извршилаца

Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада.

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49

Васпитач деце јасленог узраста
УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме у
наведеном занимању или медицинска сестра
- васпитач, радно искуство 6 месеци. Пријаве
слати на e-mail: carobnocarstvo@yahoo.com.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме;
радно место је са повећаним ризиком; предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве на наведени број телефона у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

11000 Београд, Хиландарска 1
тел. 011/3225-894

Наставник српског језика и
књижевности

„КОНСТРУКТЕЛ”
ДОО БЕОГРАД

2 извршиоца

Наставник математике

Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

са непуним радним временом од 97,77%

Инсталатер

са непуним радним временом од 88,88%

Наставник немачког језика

на одређено време 6 месеци,
уз могућност заснивања радног односа
на неодређено време
10 извршилаца (1 особа са
инвалидитетом)

Библиотекар

са непуним радним временом од 50%

Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова, извођење радова унутар и ван
објекта.
УСЛОВИ: III - IV ниво, без обзира на стечену квалификацију, радно искуство: небитно,
возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару: MS Office (Word, Excel), руковање алатом
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ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

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.

2 извршиоца

„ПЛУС КОНСТРУКЦИЈЕ” ДОО

Наука и образовање
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Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140
Закона, које је стекао на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови се
доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) члана
139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан
и попуњен формулар за пријаву на конкурс
(са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја), кандидат подноси следећу документацију: 1. биографске податке, односно радну биографију,
2. диплому, односно уверење о завршеном
одговарајућем високом образовању, 3. доказ
издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику),
4. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена
у условима конкурса (уверење издато од стране МУП-а, не старије од 6 месеци), 5. уверење
о држављанству, 6. извод из матичне књиге
рођених (са холограмом). Лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Сви наведени докази морају бити
оригинал или оверене копије које нису старије
од 6 месеци. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос а који су изабрани
у ужи избор, биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Пријаве за конкурс
доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс за ___________ (навести
назив радног места)”. Тел. 011/3225-894.

мање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђенио дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете и заједно са одштампаним формуларом доставља: кратку биографију, диплому о стеченој стручној спреми (или оверену
фотокопију, не старију од 6 месеци), уверење
о држављанству (или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију, не старија од 6 месеци), доказ из суда да лице није
осуђивано правоснажном пресудом. Лекарско
уверење се доставља приликом потписивања
уговора о раду. Податке из казнене евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе
и која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана пријема резултата психолошке
процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве и скенирана документа са биографијом слати на e-mail:
marijana.tanaskovic-radojicic@brankoradicevicnbgd.rs, са назнаком: „За конкурс”, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

1 извршилац

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Физиологија

Психолог школе

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Објављује конкурс за избор у звање
асистента или сарадника у настави
за ужу научну област:

Анатомија

1 извршилац

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Здравствена нега

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; да има одговарајуће образовање у складу са Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-

Интерна медицина

Бесплатна публикација о запошљавању

1 извршилац
1 извршилац

Физикална медицина
1 извршилац

Инфектологија
1 извршилац

Геријатрија

1 извршилац

Онкологија

1 извршилац

Неурологија
1 извршилац

Психијатрија
1 извршилац

Услови за радно место асистента су: студент одговарајућих докторских студија који је
претходне нивое одговарајућих студија завршио са укупном просечном оценом најмање
осам. Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс са биографијом, оверена
фотокопија дипломе одговарајућег факултета, потврда о упису одговарајућих докторских
студија.
Услови за радно место сарадника у
настави су: студент одговарајућих мастер
академских или специјалистичких студија који
је студије првог степена завршио са укупном
просечном оценом најмање осам.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе одговарајућег факултета, потврда о упису одговарајућих мастер
академских или специјалистичких студија.
Наведена документа доставити путем поште,
на адресу: Правна служба „За конкурс”, Висока
медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић”, 11040 Београд, Црнотравска
27. Напомена: услови за избор у звање асистента, односно сарадника у настави предвиђени су Законом о високом образовању и општим
актима Високе медицинске школе струковних студија „Милутин Миланковић”, Београд.
Пријаве на оглас достављају се у року од 30
дана, од дана објављивања огласа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд, Краља Петра 4

1. Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Примењено вајарство
на период од пет година

2. Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Керамика
на период од пет година

3. Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Графика и књига
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника
на универзитету донете од стране Националног савета за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и
Факултета примењених уметности у Београду.
Учесници конкурса подносе: пријаву на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном
примерку, уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), радну биографију
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета)
у три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у
електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област за коју конкурише, односно: 1.
за ужу уметничку област Примењено вајарство, 2. за ужу уметничку област Керамика,
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3. за ужу уметничку област Графика и књига;
потписани списак приложене документације
и радова приложених у електронској форми у
три примерка. Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/22 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018) налазе се са сајту Факултета
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се
Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину од
10 до 13 часова. За додатне информације контакт тел. 060/520-7721. Конкурс је објављен
19.02.2020. године у листу „Послови”.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
Београд, Краља Петра 4

1. Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Текстил
на период од пет година

2. Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Примењено
вајарство
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор у звања наставника и сарадника
на универзитету донете од старане Националног савет за високо образовање и општим
актима Универзитета уметности у Београду и
Факултета примењених уметности у Београду.
Учесници конкурса подносе: пријаву на конкурс у три штампана примерка, оверену фотокопију или оверен препис дипломе у једном
примерку, уверење надлежног органа да правоснажном пресудом није осуђен за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом образовању), радну биографију
на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета)
у три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и пројеката достављених у
електронској форми на 4 CD-а, за ужу уметничку област за коју конкурише, односно: 1.
за ужу уметничку област Текстил, 2. за ужу
уметничку област Примењено вајарство; потписани списак приложене документације и
радова приложених у електронској форми у
три примерка. Образац 2 и Минимални услови за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолошких наука
на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016, бр. 03-28/22 од 27.9.2016, бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016,
бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 од
01.03.2018) налазе се са сајту Факултета
(www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Документација и радови подносе се
Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, у термину
од 10 до 13 часова. За додатне информације
контакт тел. 060/520-7721.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20

Ванредни професор за ужу научну
област Археологија
на одређено време од пет година
(унапређење)

Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија - антропологија
са 15% радног времена, на одређено
време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област
Општа психологија

на одређено време до пет година (избор
на привремено упражњено радно место)
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
Социологија
на одређено време од три године
(избор)

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, дипломирани социолог који је назив дипломирани
стекао у складу са правилима студија која су
важила до 10.09.2005. године; или лице које
је уписало докторске студије социологије и
на претходно завршеним основним и мастер
студијама остварило просечну оцену најмање
осам и које показује смисао за наставни и
научни рад; или лице које је уписало докторске студије социологије, без претходно завршених мастер студија, односно које је стекло
стручни назив „дипломирани” у одговарајућој
научној области и основне студије завршило
са просечном оцениом најмање осам; VII/2
степен стручног образовања и коме је прихваћена тема докторске дисертације.
ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС” бр. 76/05) и Стутута Факултета.
Пријаве кандидата са прилозима (биографија
са неопходним подацима за писање извештаја,
дипломе, списак објављених радова и остала
пратећа документација), доставити на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОШ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”
11430 Умчари, 29. новембра 11
тел. 063/606-342
e-mail: umcarios@yahoo.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане у чл. 122, 139 и
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020), у даљем тексту: Закон. За директора школе може бити изабрано лице које има
одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога
школе стечено 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, мултидисциплинар-

не, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, (2) на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; обуку и
положен испит за директора установе; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, стручног сарадника; и најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за избор директора цениће и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао
дужност директора школе. Изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника и стручног сараника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу за наставника или
стручног сарадника; дозволу за рад, односно
лиценцу за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року који предвиђа закон); оригинал потврду да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања, односно за
лице које испуњава услове из члана 122 став 6
Закона, потврду да има најмање 10 година радног искуства у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања
(не старије од 6 месеци); оригинал уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона (не старије од 6 месеци); оригинал
уверење из суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба
о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
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ци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику); оригинал лекараско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци) подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду; фотокопију доказа
о резултату стручно-педагошког надзора кандидата (извештај просветног саветника) - за
кандидата који до сада није обављао дужности директора установе; фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе; радну
биографију са кратким прегледом кретања у
служби, поседовању организационих способности и кратким прегледом програма рада за
време мандата директора школе. 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. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу школе, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или поштом. Непотпуне и
неблаговремене пријаве на конкурс се неће
узети у разматрање, као и фотокопије докумената која нису оверене од стране надлежног органа. Ближа обавештења могу се добити
код секретара школе, радним даном од 9 до 14
часова, на телефон: 063/606-342.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Електротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет,
VIII степен стручне спреме, доктор електротехничких наука и други услови утврђени чланом 75 Закона о високом образовању и чланом
132 Статута Машинског факултета.

2) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени чланом 75 Закона о високом
образовању и чланом 132 Статута Машинског
факултета.

3) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени чланом 75 Закона о високом
образовању и чланом 132 Статута Машинског
факултета.

4) Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Моторна возила
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1
степен стручне спреме и други услови утврђеБесплатна публикација о запошљавању

ни чланом 84 Закона о високом образовању и
чланом 135 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о
признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење
о држављанству, списак радова и сепарате објављених радова и потписану Изјаву
о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.
rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак
радова доставити и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурсa.

XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82
тел. 2460-361

Наставник предметне наставе
физике
60% радног времена

УСЛОВИ: Kандидати треба да испуњавају
услове прописане чл. 139, а наставници предметне наставе и услове из чл. 140 став 1 и
2, чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 10/19, 6/20) и образовање у складу са Правиlником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 15/13, 11/16,
2/17, 11/17); Кандидат уз пријаву доставља
следеће доказе о испуњености услова: 1)
попуњен и одштампан пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
2) кратка биографија са контакт подацима
кандидата; 3) оверене фотокопије докуменaта - оверена копија дипломе о одговарајућем
високом образовању и оверена копија доказа о: образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова
од којих најмање по 6 бодова из психолошких педагошких и методичких дисциплина и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу, а ако кандидат
нема образовање под тач. 2 обавезан је да у
року од једне а највише две године од дана
пријема у радни однос стекне образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина из тач. 1 као услов за полагање испита за лиценцу, 4) уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће;
за кривично дело примање или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање - издато од МУП-а (издато
по објављивању конкурса); 5) уверење суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак нити истрага за кривична дела из чл.
139 ст. тач. 3 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања (издато по објављивању
конкурса); 6) оригинал или оверена копија
уверења о држављанству Републике Србије
7) ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику доказ о знању српског
језика. Лекарско уверење подноси изабрани
кандидат, пре потписивања уговора о раду.
У поступку одлучивања о избору наставника
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима,
коју врши надлежна служба за запошљавања применом стандардизованих поступака.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се
непосредно или путем препоручене поште на
адресу школе, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе на тел.
011/2460-361. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

Конкурс објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови” мења се тако што уместо:
професор за ужу научну област Интерна медицина (Кардиологија), треба да стоји: редовни
професор за ужу научну област Интерна медицина (Кардиологија). У осталом делу текст
конкурса остаје непромењен.

ОШ „ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047
e mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник физике

са 90% радног времена

Наставник математике

са 66,66% радног времена

Наставник техничког и
информатичког образовања и
технике и технологије

са непуним радним временом 80%
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139 и чланом 140 став 1
и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), тј. поседује одговарајуће виско образовање у смислу
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, васпитача
и стручног сарадника и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, поседује држављанство
Републике Србије, зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречене безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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за кривична дела примања или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на кривичну санкцију и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверену фотокопију), оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци: уверење из казнене евиденције
МУП-а да кандидат није осуђиван за кривична
дела прописана чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања; биографију
(није обавезно); оверен препис/ фотокопију
лиценце за рад наставника, уколико поседује
(није обавезно). Уз горе наведену документацију кандидат је дужан да попуни и достави
и пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима кандидат је дужан
да прибави пре закључења уговора о раду.
Сва остала документа саставни су део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс неће се разматрати. Пре доношења
одлуке о избору кандидата, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве достављати лично
или путем поште на адресу: Основна школа
„Грабовац” из Грабовца, Нема улице бр. 179,
11508 Грабовац, са назнаком „За конкурс за
радно место наставника физике/математике/
техничког и информатичког образовања и
технике и технологије)”. Све информације о
конкурсу могу се добити од секретара школе
на број телефона: 011/8760-047 и мејл школе:
osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном
од 8 до 12 часова.

ПУ „ВОЗИЋ”
11130 Калуђерица, Мокролушка 9
тел. 064/1413-019

Васпитач - медицинска сестра
УСЛОВИ: Кандидат за радно место васпитач - медицинска сестра васпитач треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и
то: а) има одговарајуће образовање; б) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
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обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски језик; ђ) искуство у раду минимум 1 година; е) пожељна лиценца. Пријаве слати на
имејл-адресу: vrticvozc@gmail.com, телефон:
064/1413-019.

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Ванредни професор за ужу научну
област Прерађивачка металургија и
метални материјали
на одређено време од 5 година

11070 Нови Београд
Народних хероја 12
тел. 011/319-25-39

Наставник техничког и
информатичког образовања технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање
прописано чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом и ученицима; да лице није
правоснажном судском пресудом осуђивано
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 родоскврнуће,
за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; кандидат треба да
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан
да попуни пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја који у штампаној
форми доставља школи. Уз пријавни формулар доставити оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (оригинал или оверена
фотокопија не старије 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 уговора
о раду. Знање српског језика и језика на коме
се изводи васпитно-образовни рад доказује се
положеним испитом из тог језика 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 документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на
наведену адресу са назнаком: „За конкурс”.
Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети сваког радног дана од 9.00
до 15.00 часова у Секретаријату школе након
правоснажности решења о избору кандидата
по конкурсу.
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о начину, поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком факултету у Бору, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад:
VIII степен стручне спреме, докторат из научне области металуршког инжењерства, са
завршеним техничким факултетом - студијским
програмом металуршко инжењерство. Остали
услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник 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.

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о начину, поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове за рад: VIII степен
стручне спреме, докторат из научне области
економије, са завршеним економским факултетом. Остали услови утврђени су одредбом
члана 75 Закона о високом образовању („Сл.
гласник 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.

Сарадник у настави за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија
и хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период
у трајању од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о начину, поступку и ближим
условима стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава
и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен
стручне спреме, дипломирани инжењер технологије и уписане мастер академске студије
студијског програма технолошко инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом
члана 83. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута
Техничког факултета у Бору као Правилника
о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских наставника и сарадника на
Техничком факултету у Бору.
ОСТАЛО: 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, потврда надлежног органа непостојања
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сметње из члана 72. став 4. Закона о високом
образовању (Сектор аналитике полицијске
управе МУП-а), документа у оригиналу или
овереном препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњавању услова
конкурса достављају се на адресу: Технички
Факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210
Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ”
32104 Трнава
тел. 032/385-109, 386-220

Чистачица
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање, први
степен стручне спреме (завршена основна
школа), у складу са Каталогом радних места
и Правилником о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Степа Степановић“; 2. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима;
3. да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
да има држављанство Републике Србије, 5. да
зна српски језик – образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз пријавни
формулар: 1. оригинал или оверена копија
дипломе о одговарајућем образовању; 2.
потврда - уверење да кандидат није осуђиван
узето у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
4. извод из матичне књиге рођених; 5. доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат који образовање није стекао на српском
језику. Доказ под бр. 2. да поседује психичку
способност за рад, проверава се тако што се
кандидати који буду изабрани у ужи избор у
року од 8 дана упућују на психолошку процену за рад са ученицима који врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ који
се односи на физичку и здравствену способност доставља кандидат који буде изабран и
то пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају кратку биографију
са контакт подацима (ЈМБР, адреса, телефон).
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место за које се конкурише) који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs). Пријавни формулар и потребну документацију треба послати на адресу школе: ОШ „Свети ђакон Авакум”, 32104 Трнава или предати
лично у просторијама школе, радним даном
од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објаљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање и то:
одговарајуће високо образовање сходно члану
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 10/19 и
др. закон) и у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/6, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19), стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке студије) или на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима;
3. да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик – образовно-васпитни рад се
остварује на српском језику. Докази о испуњености услова који се достављају уз пријавни
формулар: 1. оригинал или оверена копија
дипломе о одговарајућем образовању; 2.
потврда да кандидат није осуђиван - уверење
узето у МУП-у и основном суду по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
4. извод из матичне књиге рођених; 5. доказ
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад доставља само онај кандидат
који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику; 6. оверени документ о
положеном стучном испиту за лиценцу наставника (кандидат који је положио испит). 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 психолошку процену за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ који
се односи на физичку и здравствену способност доставља кандидат који буде изабран пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију кандидати достављају и кратку биографију
са контакт подацима (ЈМБР, адреса, телефон).
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести радно место за које се конкурише) који се може наћи на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://mpn.gov.rs). Пријавни формулар
и потребну документацију треба послати на
адресу школе: ОШ „Свети ђакон Авакум”, 32104
Трнава или предати лично у просторијама школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова, у
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”

Лучани
тел. 032/817-412, 032/818-754

1) Домар / мајстор одржавања ложач

у издвојеном одељењу у Марковици

2) Чистачица

са 94,42% радног времена,
у издвојеном одељењу у Пухову

3) Чистачица

са 57,91% радног времена,
у издвојеном одељењу у Крстацу
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за
заснивање радног односа прописаних чланом
24 Закона 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), морају
да испуњавају и услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласникк РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Поред наведених услова кандидати
треба да испуњавају услове из Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Милан Благојевић” Лучани. За радно место
1: средња школа у четворогодишњем трајању
или средња школа у трогодишњем трајању:
машинског, металског, електро, столарског
или водоинсталатерског смера као и положен
испит за руковаоца парних котлова. За радна места 2 и 3: први степен стручне спреме,
односно завршена основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1)
пријавни формулар (пријаву на оглас); 2)
кратку биографију или CV; 3) оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 4) извод из матичне књиге рођених са холограмом, оригинал или оверену
фотокопију; 5) уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 6) уверење о неосуђиваности из
казнене евиденције МУП-а; 7) доказ о знању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Кандидати ће бити упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање која ће извршити процену применом стандардизованих поступака. Лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
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документацију, оригинал или у овереној фотокопији, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи на адресу: ОШ „Милан Благојевић”, 4. децембар 35,
32240 Лучани (са назнаком „За конкурс за
пријем у радни однос на неодређено време”)
или лично. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”. Телефон за информације: 032/817412. Пријаве и приложена документација се не
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве
уз које нису приложени сви докази у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног
органа неће се узети у разматрање.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
38252 Гњилане, Горње Кусце бб
тел. 064/833-2759

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Послове стручног сарадника којима
се доприноси остваривању образовно-васпитног рада може да обавља лице које је стекло
одговарајућу стручну спрему за педагога и
звање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016 и 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018): дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски психолог-педагог; дипломирани педагог-мастер;
мастер педагог. Кандидат треба да испуњава
опшете 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
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова
(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 полагања
испита за лиценцу. Диплома о стручној спреми
стеченој на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области предагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршнр студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; пот-
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писану биографију; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (доставља у року од
једне а највише две године од дана пријема у
радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу), и то: потврда високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије; уверење о
држављанству (оверен препис/фотокопију);
извод из матичне књиге рођених (оверен препис/фотокпију); доказ о познавању језика 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 породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу да буду старија
од шест месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве се подносе у року од 8 дана од
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
се могу доставити лично или на адресу: ОШ
„Петар Петровић Његош”, 38252 Гњилане,
Горње Кусце бб.

ЈАГОДИНА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35211 Седларе
тел. 035/815-0801
e-mail: skolasedlare@gmail.com

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020)
и доказ о познавању српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(подноси кандидат који није стекао диплому на
српском језику). Лекарско уверење, као доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на адресу: ОШ „Бранко
Радичевић” Седларе, 35211 Седларе, са назнаком: „Конкурс за наставника српског језика
- (не отварати)”. Докази о испуњености услова предвиђени овим конкурсом ако нису оригинали, већ фотокопије или преписи, морају
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени
гласник Републике Србије” 93/2014, 22/2015
и 87/2018). Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са
доказима о испуњености услова доставити на
адресу школе. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон:
035/815-0801.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Услед техничке грешке у огласу објављеном у
публикацији „Послови” од 08.07.2020. године,
за радно место: чистачица, за рад у издвојеном одељењу у Стрижи, изостављен је део о
радном времену и исправно треба да гласи:
чистачица, за рад у издвојеном одељењу у
Стрижи, са 80% радног времена. Овим путем
се извињавамо оглашивачу и кандидатима,
а рок за пријем пријава по овом огласу је
16.07.2020.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВИЛАЈНАЦ”

Наставник српског језика

35210 Свилајнац, Улица браће Југовић 10

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа треба да испуњава
и посебне услове предвиђене одредбама чл.
139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018,
11/2019 и 2/2020). Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа која не могу
бити старија од 6 месеци: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018,
11/2019 2/2020); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену копију), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.

са 55% радног времена

са 50% радног времена

Наставник физике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос, прописане одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17
- други закон и 10/19) и одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Службени гласник РС”
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07,
7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 8/17) и то: поседовање одговарајућег високог образовања на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студиеј, специјалистичке академије) и то студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет - физику, у складу са чланом
140 став (1) тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља 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
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полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик - на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да
доставе: оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, не
старију од шест месеци; уверење надлежног
суда о некажњавању, не старије од шест месеци; уверење о држављанству, не старије од
шест месеци; уверење МУП-а о чињеници да
кандидат није осуђиван за кривично дело или
привредни преступ утврђен Законом о основама система образовања и васпитања (члан 139
став 1 тачка 3), не старије од шест месеци;
извод из матичне књиге рођених, не старији
од шест месеци. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду (не
старије од шест месеци). Напомена: документа која се прилажу као доказ о испуњености
услова не могу бити старија од шест месеци, а достављају се оригинали или оверене копије. Докази који се достављају у виду
копије, морају бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15).
Пријаве са комплетном документацијом (доказима о испуњавању услова), достављају се на
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене молбе неће бити разматране.

КИКИНДА
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20
тел. 0230/67-203

Наставник предметне наставе
- математика
од 36 сати недељно,
односно 88,89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да: има држављанство Републике Србије; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против чевечности 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 поседује високо образовање
и звање сагласно чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20):
професор математике: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани
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математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар, професор математике
и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер
професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и
математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, професор математике - теоријско
усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипломирани математичар - механичар, мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета; да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Лице које је у току студија положило испит из
психологије и педагогије или положило стручни испит сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 наведеног закона, зна српски језик.
Уз пријавни формулар (преузети на званичној интернет старници Министарства) на конкурс кандидати треба да доставе: уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (издато на новом
обрасцу од 01.03.2010), оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ
о поседовању образовања из члана142 ст. 1
Закона о основама система образовања и васпитања; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против чевечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабарани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду. Уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику, доказ о познавању српског језика. Сви
документи се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати у затвореном омоту са назнаком „За конкурс”, на адресу: Основна школа

„Братство-јединство”, Вука Караџића 20, 23315
Банатска Топола. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона школе:
0230/67-203.

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ”
23312 Банатско Велико Село, Омладинска 4
тел. 0230/451-408

Наставник предметне наставе
- наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да: има држављанство Републике Србије; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против чевечности 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
поседује високо образовање и звање сагласно
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/19 и 2/20): професор математике: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар информатичар,
професор математике и рачунарства, дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер
професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије математике, професор физике - математике,
професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани
математичар - механичар, мастер професор
предметне наставе.

Наставник предметне наставе
- наставник немачког језика
од 22 сата недељно, односно
55,55% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да: има држављанство Републике Србије; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
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од најмање три месеца као и за кривично дело
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против чевечности 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
поседује високо образовање и звање сагласно
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања као и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/19 и 2/20): професор немачког језика: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер
филолог (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура), мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета, да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Лице које је у току студија положило испит из
психологије и педагогије или положило стручни испит сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1. наведеног закона, зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на
званичној интернет страници Министарства)
на конкурс кандидати треба да доставе: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (издато на новом обрасцу од 01.03.2010), оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању образовања из члана142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца као и за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против чевечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима изабарани кандидат ће
доставити пре закључења уговора о раду, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, доказ о познавању српског
језика. Сви документи се прилажу у оригиналу
или овереној фотокопији. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати у затвореном
омоту, са назнаком „За конкурс”, на адресу:
Основна школа „Славко Родић”, Омладинска 4,
23312 Банатско Велико Село. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона школе: 0230/451-408.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ”
38217 Сочаница, Галичка бб

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/19 и 6/20) и то: ако има одговарајуће образовање прописано чл. 140 и 141
Закона о основама система образовања и васпитања; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која се преузима са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и доказа о испуњавању
услова (оверена копија дипломе, докази о неосуђиваности и држављанство РС), кандидат
треба да достави кратку биографију и извод
из матичне књиге рођених. Копије морају бити
оверене и не старије од 6 месеци. Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови”. Пријаве на конкурс са потребним
доказима о испуњавању услова подносе се
искључиво на адресу: Предшколска установа
„Бамби” Сочаница, Галичка бб, 38217 Сочаница, са назнаком: „Конкурс за васпитача”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Ближе информације се могу добити на тел. 028/87-321, радним данима од 08 до
14 часова.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
Пећ
38310 Гораждевац

Наставник историје
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) стечено: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују

целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
при чему мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо обазовање до 10. септембра
2005. године; 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
имају држављанство Републике Србије, 5) да
знају српски језик. Кандидати подносе следећу документацију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар, који се преузима са
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС; 2. радну биографију; 3. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању (кандидати са звањем мастер достављају и диплому основних академских студија); 4. уверење
да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (издато од стране МУП-а,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 5. уверење о држављанству РС
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); 6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, издат
на прописаном обрасцу са холограмом). Пре
закључења уговора о раду, изабрани кандидат
је у обавези да поднесе доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење, оригинал или
оверену фотокопију, не старије од шест месеци). Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности. Пријаве се достављају на адресу: Гимназија „Свети Сава”
Пећ, 38310 Гораждевац, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично у школи или препорученом поштом
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене пријаве на конкурс, као и
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом, неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАНА БАЧАНИН”
38219 Лешак, Браће Матовић 17
тел. 028/88-020, 028/88-803

Директор школе

на период од 4 године
УСЛОВИ: Услови које треба да испуњавају
кандидати за директора школе су прописани
чланом 122 став 2 и 5, чл. 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20). За директора школе може
да буде изабрано лице: које је стекло одговарајуће високо образовање за наставника те
врсте школе и подручја рада, педагога и психолога: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
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(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; које има дозволу за рад за
наставника, односно стручног сарадника, обуку и положен испит за директора школе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; које није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности; против кога није
покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела; које има држављанство Републике
Србије; које зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност. Пријаве са доказима
о испуњавању услова подносе се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Стана Бачанин”, 38219 Лешак, Браће
Матовић 17. Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: биографске податке са кратким прегледом кретања у служби, адресом становања,
бројем телефона, адресом електронске поште
и оквирним планом рада директора школе за
време трајања мандата, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оверену копију дозволе за рад наставника,
односно стручног сарадника (лиценца); оверену копију уверења о положеном испиту за
директора (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (најмање 8 година) - оригинал;
уверење из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у тачки 4. у условима за избор
директора (не старије од 30 дана) - оригинал;
уверење основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела наведена у тачки 4. у условима за
избор директора (не старије од 30 дана) - ориБесплатна публикација о запошљавању

гинал; уверење надлежног привредног суда
да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 30 дана) - оригинал; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотокопија; извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци) - оригинал или оверена фотокопија;
лекарско уверење о способности за рад са
ученицима у образовно-васпитној установи,
(не старије од 6 месеци) - оригинал; извештај
просветног саветника као доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагошки надзор) -оверена фотокопија;
доказ о резутатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
(доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе) оверена фотокопија. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаву и осталу потребну документацију
кандидати треба да доставе на горе наведену
адресу школе са назнаком „Конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „СВЕТИ САВА”

34000 Крагујевац, Букурешка бб
тел. 034/370-112

Кувар

са 50% радног времена

Сервир

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 25/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 ст 1 тач. 1, 2, 3,
4 и 5 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- др. закони, 10/19 и 6/20) и то: да има одговарајуће образовање предвиђено Правилником о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Свети Сава” у Крагујевцу (број: 01-1156/1 од
13.09.2019 године) и то: средње образовање
за радно место - кувар и средње образовање,
изузетно основно образовање и стечено радно искуство на тим пословима за радно место
- сервир; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног собраћаја и против човечности и других добара заштићених међунродним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је
кандидат држављанин Републике Србије; да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (са званичне
интернет странице) кандидати достављају следеће доказе о испуњености услова за пријем
у радни однос: диплому одговарајућег степена и врсте стручне спреме (оверен препис или
оверену фотокопију); уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139 ст.1 тач. 3 Закона о

основама система образовања и васпитања, из
МУП-а, да није старије од 6 месеци; уверење
о држављанству, да није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о
знању српског језика (односи се на кандидате
који образовање нису стекли на српском језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима - лекарско уверење, подноси се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на
адресу школе: Основна школа „Свети Сава”,
34000 Крагујевац, Букурешка бб, са назнаком
„Конкурс за наставника разредне наставе”
или лично код секретара школе. Ближа обавештења се могу добити код секретара школе,
на број телефона: 034/370-112.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то:
одговарајуће образовање за секретара (из
области правних наука, на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) или завршене основне студије у
трајању од најмање 4 године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10
септембра 2005. године); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - прибавља се пре
закључења уговора о раду; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана одредбом члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; има држављанство Републике Србије; да кандидат зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова: оверена
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење суда
да против кандидата није покренута истрага,
односно да се не води поступак, не старије од
6 месеци, у оригиналу или овереној копији;
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци, у оригиналу или
овереној копији; доказ да кандидат зна српски
језик (достављају само кандидати који нису
стекли образовање на српском језику), оверена копија јавне исправе којом се доказује да
је кандидат стекао средње, више или високо
образовање на српском језику или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидат је
дужан да приликом пријављивања на конкурс,
поред наведеног, приложи: образац пријаве
на конкурс за радно место који се попуњава
на званичној страници Министаства просвете,
науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; потврду о радном искуству, у установама васпитања и образовања, у трајању
од годину дана након стеченог одговарајућег
образовања; радну биографију, односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима и очитану личну карту. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
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биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу: Предшколска установа „Наша радост”, Радоја Домановића 10, 34210 Рача, са назнаком: „Конкурс за
секретара” или предати лично, сваког радног
дана од 8.00 до 14.00 ч. Ближе информације
о конкурсу можете добити на број телефона:
034/751-040.

Васпитач

3 извршиоца

Медицинска сестра
- васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове
за пријем у радни однос утврђене чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то:
одговарајуће образовање за васпитача (високо образовање за васпитача на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем и одговарајуће средње образовање за медицинску
сестру васпитача; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - прибавља се пре закључења уговора о раду; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
прописана одредбом члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; има држављанство Републике Србије;
да кандидат зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова: оригинал диплома или
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
суда да против кандидата није покренута
истрага, односно да се не води поступак, не
старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној
копији; уверење из казнене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији; доказ да кандидат зна
српски језик (достављају само кандидати који
нису стекли образовање на српском језику,
оверена копија јавне исправе којом се доказује
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на српском језику, или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе). Кандидат је
дужан да приликом пријављивања на конкурс,
поред наведеног, приложи: образац пријаве
на конкурс за радно место који се попуњава
на званичној страници Министаства просвете,
науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад, односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту или
испиту за лиценцу (само за васпитаче), потврду о радном искуству, у установама васпитања
и образовања, у трајању од годину дана након
стеченог одговарајућег образовања; радну
биографију, односно кратак преглед кретања
у служби са биографским подацима и очитану
личну карту. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова конкурса доставити на
адресу: Предшколска установа „Наша радост”,
Радоја Домановића 10, 34210 Рача, са назнаком: „Конкурс за 3 васпитача и 2 медицинске
сестре васпитача” или предати лично, сваког
радног дана од 8.00 до 14.00 ч. Ближе информације о конкурсу можете добити на број телефона: 034/751-040.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3
тел. 034/335-464

Директор

на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице: које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
наставника основне школе, за педагога и психолога; дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; које има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; које има држављанство Републике Србије; које зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад;
које има дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора, а ако изабрани директор
нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Кандидати достављају школи: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, заједно са потребном
документацијом којом се доказује испуњеност
услова и то: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту односно дозволи за рад за
наставника, васпитача и стручног сарадника;
потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о неосуђиваности за кривична
дела из члана 139 става 1 тачке 3) Закона о
основама система образовања и васпитања,
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора, а ако изабрани
директор нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања;
доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима,
не старији од 6 месеци, доставља изабрани
кандидат пре ступања на дужност; извод из
матичне књиге рођених; биографију са кратким прегледом радног искуства, а кандидат
може да достави и предлог програма рада
директора школе, као и друге прилоге којима доказује своје успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности. Уколико се на конкурс пријављује
лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања

или изјаву о разлозима недостављања доказа о резултату стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања. Уз претходно наведену документацију кандидати достављају и: доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника), уколико кандидат
поседује. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс се подносе у затвореним ковертама, са
назнаком „Конкурс за директора”, препорученом поштом на адресу: Основна школа „Вук
Стефановић Караџић”, Чегарска 3, 34000 Крагујевац или се непосредно предају секретару
школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, сваког радног
дана од 9 до 13 часова и/или преко телефона: 034/335-464. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наставник у звању доцент или
ванредни професор, за ужу научну
област Енергетика и процесна
техника
на одређено време
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора наука из научне области за
коју се наставник бира. Општи предуслов:
Кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута
Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу. Уз
пријаву на конкурс потребно је доставити:
диплому или уверење о стеченом докторату
из одговарајуће научне области и диплому
или уверење о претходно завршеним нивоима студија у оргиналу или овереној копији;
оверену фотокопију личне карте или очитану
личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем послова које је
кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада ако
кандидат има педагошког искуства, списак
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат
није осуђиван за кривична дела у оргиналу
или овереној копији, друге доказе којима
се доказује испуњеност прописаних услова,
обавезних и изборних елемената за избор
наставника. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да
доставе и у електронској форми на компакт
диску – ЦД, у у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора
у звање (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са
прилозима доставити на адресу: Факултет
инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног места и уже
научне области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу.
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ОШ „19. ОКТОБАР”

34209 Маршић, Др Драгише Мишовића бб
тел. 060/3683-588

Чистачица

3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 и 10/2019) 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, 27/2018
и 10/2019), као и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2019 и 11/2019) и Правилником
о организацији и систематизацији за радна
места: чистачица, завршена основна школа;
да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: доказ о одговарајућем
образовању (оверен препис или оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте
образовања, односно уверења - ако диплома
није издата - овера не старија од 6 месеци);
уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од
6 месеци (оригинал или оверена фотокопија);
уверење или потврда о неосуђиваности за
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које издаје
надлежна полицијска управа (не старије од
6 месеци оргинал или оверена фотокопија);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи
и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта или боравишта, контакт телефон) и радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовеБесплатна публикација о запошљавању

реном документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са потребном
документацијом, са назнаком: „За конкурс за
радно место _______________” (уписати радно место на које се конкурише), доставити на
адресу: ОШ „19. октобар”, Др Драгише Мишовића бб, 34209 Маршић. Телефон за контакт:
060/368-358-8, контакт особа: Марко Николић,
секретар школе.

ОШ „СЛАВКО ПОПОВИЋ”
34305 Даросава
тел. 034/6741-105

Наставник разредне наставе
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 и следеће услове: да има одговарајуће образовање прописано чланом 139, 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 2
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019) и то: професор разредне
наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе
и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу; да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физичког васпитања
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 Законом
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 и следеће услове: да има одговарајуће образовање прописано чланом 139, 140 и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 27/2018
- др. закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019); 2) да лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела

насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), а потребну документацију
заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају школи у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен и одштампан пријавни формулар;
кратку биографију (CV); оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању из члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима које су уређивали 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 евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван за
кривична дела наведена у условима из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
доказ одговарајуће високошколске установе
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање није
стечено на српском језику (оригинал или оверена копија); Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима - 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 недељној публикацији „Послови” при Националној служби
за запошљавање. 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 су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом
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 кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од
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дана обављеног разговора са кандидатима.
Кандидат незадовољан решењем о изабраном
кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања
решења. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Ако по конкурсу није изабран
ниједан кандидат, расписује се нови конкурс
у року од осам дана. Пријаве треба послати
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, на адресу: ОШ „Славко Поповић”, 34305
Даросава или доставити лично у просторијама
школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 034/6741-105.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДР МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-135

Стручни сарадник - библиотекар,
нототекар, медијатекар

у основној и средњој музичкој школи,
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(избор на фукнцију)
УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/2018 - други
закони и 10/2019), у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана
доказују се приликом пријема у радни однос.
Одговарајуће образовање има лице које је
стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Ближи услови у
погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је конкурс расписан
предвиђени су: Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким
школама у подручју рада култура, уметност и
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат треба да достави: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о дипломирању
уколико диплома још није издата; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је
приложена диплома о стеченом образовању,
а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или сведочанство средње
школе), уверење полицијске управе да канди-
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дат није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама
система образовања и васпитања. Изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, који се одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Кандидати
који буду позвани од стране школе дужни су
да приступе провери психофизичких способности коју врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Кандидати су дужни да у пријави
наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не
приступе провери психифизичких способности
неће се разматрати. Документа се предају у
оригиналу или у овереној фотокопији, путем
поште или непосредно у секретаријату школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Конкурс остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе са потребним документима слати на горе наведену адресу.

дидат положио испит из српског језика. Документација коју кандидат треба да приложи:
попуњен пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http:
/www. mpn.gov.rs); уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију; уверење
Министарства унутрашњих послова - надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, оригинал или оверену фотокопију; оригинал или оверену фотокопију сведочанства или
уверења о завршеном основном образовању;
извод из матичне књиге рођених, оригинал
или фотокопију (није обавезно); биографију /
CV (није обавезно). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравствене
способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на наведену адресу.

КРУШЕВАЦ

са 89% радног времена

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052

1. Чистачица

за 75% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане члановима 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о организацији и систематизацији послова ОШ „Јован Поповић” у Крушевцу, број 382/18 од 19.3.2018. године и Правилником о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Јован Поповић” у Крушевцу, број 1348/19 од
04.9.2019. године. Услови у погледу врсте и
степена образовања: да кандидат има основно
образовање, према Правилнику о организацији
и систематизацији послова ОШ „Јован Поповић” у Крушевцу, број 382/18 од 19.3.2018.
године и Правилником о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Јован Поповић” у Крушевцу,
број 1348/19 од 04.9.2019. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (доказ су у обавези да доставе само
кандидати који образовање нису стекли на
српском језику) - доказује се потврдом одговарарајуће високошколске установе да је кан-

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16212 Свође, Тегошница
16210 Власотинце
тел. 063/8860-974

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника
математике треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и Правилника о степену о врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2018 и 11/2019) и то: да
има одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; б) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука (у овом случају је неопходно да кандидат
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. децембра 2005.
год., изузетно, наставник јесте лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе ривичних 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 пона-
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шање - члан 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон
и 6/2020); да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете
(формулар за пријем у радни однос у установи
образовања и васпитања), а потребну докуметацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају: уверење
о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; доказ о знању
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику);
оригинал или оверену фотокопију уверења о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања у складу са чл. 139 став 1
тачка 3) Закона; уверење из надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказ
о знању српског језика, доказ да је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (достављају само они
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику); доказе о својим
стручним и организационим способностима
(необавезно).
ОСТАЛО: Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима кандидат је дужан да
достави пре закључивања уговора о раду.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам
дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве
са потребном докуметацијом достављају се на
адресу школе, у затвореној коверти, лично или
поштом са назнаком: „За конкурс - наставник
математике”, ОШ „Вук Караџић”, 16212 Свође,
Тегошница. Пожељно је да кандидати у пријави назначе контакт телефон. Све потребне
информације могу се добити код секретара
школе, на телефон: 063/8860-974.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ”
Крушевица, 16210 Власотинце

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка
1)-5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/19)
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 108/15); 1) да има
одговарајуће високо образовања из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, педагога или психолога, то јест високо
Бесплатна публикација о запошљавању

образовање које је стекло: 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)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или б) високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
има дозволу за рад (лиценцу), 4) да има обуку
и положен испит за директора школе (кандидатима који лиценцу не поседује неће се сматрато докукентација непотпуном, али ће бити
дужан да испит за директора положи у року од
две године од дана ступања на дужност), 5)
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад, 6) да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7)
да има држављанство Републике Србије; 8) да
има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на
конкурс, кандидат треба да приложи следећу
документацију: 1. доказ о одговарајућем образовању - оверена фотокопија дипломе или
оверен препис дипломе траженог степена и
врсте образовања; 2. дозволу за рад (лиценцу), односно уверење о положеном стручном
испиту (оверена фотокопија/препис документа); 3. потврду о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); 4. лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (оригинал
или оверена фотокопија) овај доказ прибавља
се пре закључивања уговора о раду; 5. уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6
месеци); 6. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском

језику која се приложи као доказ сматра се
доказом о знању српског, кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање
српског језика доказују потврдом одговарајуће
високошколске установе да су положили испит
из српског језика - оригинал или оверена фотокопија доказа); 7. доказ о савладаној обуци и
положеном испиту за директора установе - уколико кндидат то поседује (оригинал или оверена фотокопија); 8. извод из матичне књиге
рођених - оригинал или оверена фотокопија
(не старије од 6 месеци); 9. уверење надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
и да није утврђено дискриминиторно понашање - уверење не сме бити старије од дана
објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 10. уверење основног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона - уверење не сме бити старије од
дана објављивања конкурса (оригинал или
оверена фотокопија); 11. уверење надлежног
привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности
у складу са Законом и Правилником - уверење
не сме бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 12.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања,
уколико се пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора (оригинал или
оверена фотокопија); 13. доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду - уколико
га кандидат поседује (оригинал или оверена
фотокопија извештаја просветног саветника);
радну биографију са прегледом кретања у
служби; оквирни план рада за време мандата.
Документација без доказа о положеном испиту за директора шкле сматраће се потпуном, а
изабрани кандидат биће дужан, да у законском
року, када министар пропише услове, програм
обуке и начин полагања испита за директора,
положи наведени испит у складу са чланом 122
Закона о основама система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске
управе, јавног бележника). Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о избору директора у складу са законом. Пријаве са
овом документацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Пријаве са доказима
о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти препорученом
поштом, са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора”, на адресу школе ОШ „ Карађорђе
Петровић” Крушевица”, 16210 Власотинце или
донети лично на адресу школе, радним даном
од 08.00 до 12.00 часова. Контакт телефон:
016/875-458. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел. 016/875-152, 877-091

Административни радник
IV степен

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да лице није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за
15.07.2020. | Број 890 |
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које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; уверење о држављанству; знање
српског језика. Кандидати подносе одштампани и попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз пријавни формулар
кандидати достављају школи следећу докуметацију: кратку биографију, оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену копију),
извод из матичне књиге рођених, са холограмом; оригинал или оверену копију, уверење о
неосуђиваности не старије од 6 месеци (извод
из казнене евиденције МУП-а). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом
потписивања уговора о раду. 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 разматрати. Конкурс
спроводи комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба запослове запошљавање.
Комисија након пријема резултата психолошке
процене кандидата обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата
за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана објављеног разговра са кандидатима.
Пријаве заједно са одштампаним и попуњеним
формуларом и потребном докуметацијом слати
на адресу школе: Гимназија „Стеван Јаковљевић”, 16210 Власотинце, Михајла Михајловића
бб, са назнаком „Оглас за радно место административни радник” или „Оглас за радно место
помоћни радник - чистачица”, код секретара
школе, број телефона: 062/899-59-23.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”
16210 Власотинце, М. Михајловића бб
тел. 016/875-152, 877-091

Домар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, III или
IV степен стручне преме; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за крвична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународном правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству, знање српског језика. Кандидати подносе одштампан и
попуњен пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидати достављају школи следећу докуметацију:
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству (не старије од
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6 месеци, оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених, са холограмом (оригинал или оверену копију), уверење о
неосуђиваности не старије од 6 месеци (извод
из казнене евиденције МУП-а). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат приликом
потписивања уговора о раду. 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 разматрати. Конкурс
спроводи комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Комисија након пријема резултата психолошке
процене кандидата обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору канидиндата за пријем у радни однос у року од осам
дана објављеног разговораа са кандидатима.
Пријаве заједно са одштампаним и попуњеним формуларом и са потребном документацијом слати на адресу школе: Гимназија „Стеван Јаковљевић”, 16210 Власотинце, Михајла
Михајловића бб, са назнаком „Оглас за радно место домара”. Сва потребна обавештења
могу добити код секретара школе на број тел.
062/899-59-23.

ЛОЗНИЦ А

них (са холограмом или оверена фотокопија);
уверење надлежне полицијске управе МУП, да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст.
1 тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) - оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци;
лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду); доказ о знању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи кандидат доставља
само ако одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Документацију о испуњености услова конкурса доставити у затвореној
коверти, поштом или лично, сваког радног
дана од 09 до 13 часова, у року од 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови”, са назнаком „Конкурс - не отварати”, на адресу школе: ОШ „Вук Караџић”, Липница, Карађорђева
49, 15341 Липнички Шор. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Ближа обавештења се могу добити на
телефон: 015/860-709, сваког радног дана од
08 до 13 часова.

НИШ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Александра Медведева 14

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
Липница, Карађорђева 49
15341 Липнички Шор
тел. 015/860-709
e-mail: skolavklip@gmail.com

Наставник у звању доцент
за ужу научну област
Индустријски менаџмент
Наставник у звању доцент
за ужу научну област Економија

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове
прописане законом и то да има: одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- др. закон, 10/19 и 6/20); одговарајући степен и врста образовања у складу са чланом 3
став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/19); психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закон 10/19 и 6/20); држављанство Републике
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Наведени
услови се доказују приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из тачака 1, 2, 4, 5 и 6
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 3 прибавља се пре закључења уговора о раду. Приликом конкурисања, кандидат подноси документацију којом доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос и
то: попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; кратку биографију;
оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(за кандидате који поседују наведени доказ);
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да
испуњавају опште и посебне услове конкурса.
Општи услови конкурса прописани су чланом
24 став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4.
Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74. став 6.
Закона о високом образовању, чланом 165.
став 6. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/2017) и члановима 25. и 26. (за радно место под редним
бројем 1), односно члановима 12. и 13. (за
радно место под редним бројем 2) Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 3/2017). Декан
факултета ће свим учесницима овог конкурса
обезбедити могућност одржавања приступног
предавања, када је оно Ближим критеријумима
за избор у звања наставника предвиђено као
обавезни услов за избор у звање наставника
по објављеном конкурсу, на начин прописан
чланом 7. Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета
у Нишу”, бр. 2/2018). Приликом пријављивања
на конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској
спреми (оверен препис дипломе); биографију
са библиографијом и пратећим материјалом;
попуњен, одштампан и потписан образац о
испуњености услова за избор у звање наставника који се налази на веб порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење
надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи, које је
издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне карте, однос-
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но очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације сматраће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему факултет
доноси посебан закључак.

ОШ „ИВАН ВУШОВИЋ”
37215 Ражањ, Новоражањска 42
тел. 037/3841-933

Секретар установе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24 и 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 132,
139, 140 став 1 Закона о основама система и
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020), односно да: поседује одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу са чланом 140 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ не старији од 6
месеци); има држављанство Републике Србије
(доказ не старији од 6 месеци); зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад - потврда факултета да је
наставу на студијама слушао на српском језику
(доказ достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверену фотокопију). Лице запослено на месту секретара мора
да има дозволу за рад секретара (лиценца за
секретара), а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Секретар је дужан да у року од две године од дана
заснивања радног односа положи испит за
секретара. Секретару који не положи испит за
лиценцу за секретара у року од две године од
дана заснивања радног односа престаје радни однос. Секретар који има положен стручни
испит за секретара, правосудни или стручни
испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да
има лиценцу за секретара. Докази о испуњености услова конкурса из става 1. тачка 1),
3), 4), 5) и 6) саставни су део пријаве за конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавБесплатна публикација о запошљавању

ним формуларом достављају установи и то:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
(доказ не старији од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију доказа да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оргинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе Министарства унутрашних послова и надлежног суда не
старији од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију дозволе за рад, лиценцу за секретара уколико кандидат има положен испит за
секретара школе или оригинал или оверену
фотокопију доказа о положеном правосудном
испиту или оригинал или оверену фотокопију
доказа о положеном стручном испиту за запослене у органима државне управе или оригинал
или оверену фотокопију доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима са високом стручном спремом;
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију) и радну биографију. Пријава кандидата који није
положио стручни испит за секретара неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи
испит. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступка.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у радни
однос на радно место секретара установе”.
Непотпуна и неблаговремена документација
неће се разматрати.

Чистачица

за рад у матичној школи у Ражњу,
са 50% радног времена

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу у Шетки,
са 50% радног времена

Чистачица

за рад у издвојеном одељењу у Рујишту,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
чланом 24 и 26 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61, 54/09, 32/13 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), кандидат треба да
испуњава услове предвиђене чл. 139 Закона о
основама система и образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије”, број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно да: има одговарајуће образовање-основно
образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање

мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи
и то: оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (доказ не старији од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију доказа да
није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе Министарства унутрашних послова и надлежног суда, не
старији од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); радну биографију. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
се упућују на психолошку процену способности коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за пријем у
радни однос на радно место чистача”. Непотпуна и неблаговремена документација неће се
разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА

36320 Тутин, 7. јула 18
тел. 020/811-148

Психолог

са 50% норме, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019 и
6/2020 - даље: Закон). Поред тога, потребно
је да кандидат: 1) има образовање из области
правних наука у складу са чл. 140 и 132 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потребно је да кандидат: 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запупштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2) пре закључења уговора о раду. Документа се прилажу у ориги15.07.2020. | Број 890 |
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налу или овереном препису - фотокопијама.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати. Пријаве са траженом документацијом слати на адресу: Гимназија, 7. јула 18,
36320 Тутин, са назнаком: „Пријава на конкурс
за секретара школе”. Рок за пријављивање по
конкурсу је 15 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се
добити у секретаријату школе, на број телефона: 020/811-148.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник, сва звања, за ужу област
Основне научне дисциплине
у спорту и физичком васпитању
група предмета
Ритмичка гимнастика и плесови

УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС” број 88/2017), Статутом Факултета и
Правилником о организацији и систематизацији послова Факултета спорта и физичког
васпитања у Новом Саду и Правилником о
ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз
пријаву на конкурс достављају: оверену копију
дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних и
научних радова, као и саме радове, доказ о
неосуђиваности (МУП). Пријаве се примају у
року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса, на адресу: Универзитет у Новом Саду,
Факултет спорта и физичког васпитања Нови
Сад, Ловћенска 16. Контакт телефон: 021/450188 локал 124.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019
и 6/2020), односно: 1. да има одговарајуће
образовање; 2. да има психичку, физичку и
здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да поседује доказ о неосуђиваности, односно не сме бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик или језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
доставити следећа документа: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; биографију са личним
подацима; доказ о одговарајућем образовању
(оригинал или оверену копију дипломе); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству РС
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(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одгварајуће
образовање нису стекли на српском језику.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здраственој способности за рад са ученицима се доставља непосредно пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на
конкурс доставити лично или слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Радоја Домановића 24, 21000 Нови Сад. Контакт телефон:
021/6339-153.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

1. Наставник на предмету Примена
рачунара, Рачунарски системи,
Оперативни системи и рачунарске
мреже и Рачунарство и друштво
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- други закони и 10/2019) и стручну спрему
предвиђену Правилником о врсти образовања
наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимназији у Београду („Сл. гласник РС Просветни гласник”, бр. 26/04 и 2/13); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме
остварује образовно-васпитни рад. Потребно
додатно искуство: ЕЦДЛ сертификат; познавање рада на „Smart board” табли; познавање
енглеског језика. Пријаве се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”, искључиво путем електронске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.
rs, са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар (преузима се са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (скениран); диплому (скениран оригинал); уверење
о држављанству (скениран оригинал), ЕЦДЛ
сертификат (скениран оригинал), уверење
да није осуђиван из тачке 3) од стране МУП-а
(скениран оригинал), биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. На разговор ће бити позвани

само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно
лекарско уверење да имају здравствену способност и уверење за психичку, физичку способност за рад са ученицима, издато у задњих
шест месеци, доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ”
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

1. Наставник на предмету
математика
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- други закони и 10/2019) и стручну спрему
предвиђену Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/13, 11/16, 2/17,
11/17, 13/18, 7/19, 2/20 и 3/20) 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрљење, за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна језик на коме остварује
образовно-васпитни рад. Потребно додатно
искуство: ЕЦДЛ сертификат; познавање рада
на „Smart board” табли; познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, искључиво путем електронске поште на адресу: gimnazija@smart.edu.rs,
са назнаком „За конкурс”. Кандидати треба да
доставе: попуњен пријавни формулар (преузима се са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, скениран); диплому (скениран оригинал), уверење
о држављанству (скениран оригинал), ЕЦДЛ
сертификат (скениран оригинал); уверење
да није осуђиван из тачке 3) од стране МУП-а
(скениран оригинал), биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. На разговор ће бити позвани
само кандидати који уђу у ужи избор. Посебно
лекарско уверење да имају здравствену способност и уверење за психичку, физичку способност, за рад са ученицима издато у задњих
шест месеци доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и 6/2020):
1. да имају одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
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Наука и образовање

образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2.
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
пренос бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - http://www.mpn.
gov.rs, достављају: кратку биографију или CV;
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци,
оригинал или оверену фотокопију, или трајни
са холограмом); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци, оригинал или оверену
фотокопију или трајни са холограмом); доказ
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 ЗОСОВ - уверење из МУП-а (не старије од 6
месеци); лекарско уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду); доказ о
знању српског језика, као језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе: Техничка школа „9. мај”, Краља Петра
Првог 2, 21400 Бачка Паланка или донети лично у просторије школе, радним даном од 08.00
до 14.00 часова. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе на телефон:
021/6041-472.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

1. Васпитач 1

19 извршилаца
УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичБесплатна публикација о запошљавању

ке струковне студије), студијима у трајању од
три године или више образовање.

2. Васпитач 1

ПАНЧЕВО
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”

за извођење програма на мађарском
језику

26207 Идвор, Михајла Пупина 51

УСЛОВИ: стечено одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијима у трајању од
три године или више образовање; за извођење
програма на мађарском језику.

са 89% радног времена

3. Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у
трајању од четири године (мед. сестра - васпитач), оспособљена за рад са децом узраста од шест месеци до три године и лице које
има одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије), на
којима је оспособљена за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

4. Спремачица
у вртићу
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен
курс хигијенског минимума, важећи санитарни
преглед.

5. Сервирка
у вртићу

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен
курс хигијенског минимума, важећи санитарни
преглед.
ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места
су: поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019 и /2020), те члана 39 Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Сл. гласник РС” бр. 18/10, 101/17, 113/17 др. закон, 95/18 - др. закон и 10/19). Конкурс
се спроводи у складу са чланом 155 Закона о
основама система образовања и васпитања. У
року од 8 дана од дана објављивања конкурса
доставити: попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, доказ о стручној спреми, уверење о
држављанству и уверење о неосуђиваности
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
које издаје надлежна служба МУП-а. Приложена документација не може бити старија од
6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања
радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и санитарну књижицу. Прикупљање и обрада података о кандидатима конкурса врши се у складу
са Законом о заштити података о личности
(„Службени гласник РС”, број 87/18). Писане
пријаве могу се доставити путем поште или
донети лично на наведену адресу: ПУ „Радосно
детињство” Нови Сад, Павла Симића 9, са назнаком „За конкурс”, са назнаком радног места
за које се кандидат пријављује. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Све информације могу се добити на тел.
021/451-078 (сарадник за правне послове).

Наставник математике
Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

Наставник енглеског језика
са 84% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду, за пријем у
радни однос, кандидат треба да испуњава следеће услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и то: 1. да има одговарајуће
образовање (високо образовање стечено на
студијама другог степена / мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет или групу предмета,
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, високо образовање стечено
на основним студијама првог степена (основне
академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање
или давање мита, за кривична дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Докази о испуњености услова из става
1. тачке 1), 3)-5) овог члана су саставни део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка
2) прибавља се пре пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете; доказ
да поседују одговарајуће образовање (оверену
копију дипломе); оригинал или оверену копију
извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверену копију уверења о држављанству;
оригинал или оверену копију уверења из казнене евиденције; доказ о познавању српског
језика уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику; биографију у слободној
форми. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће
Национална служба за послове запошљавања
применом стандардних поступака, а на упут
школе. Пре закључења уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
15.07.2020. | Број 890 |
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са децом и ученицима. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса слати на адресу школе: Основна школа „Михајло Пупин”,
Михајла Пупина 51, 26207 Идвор, са назнаком
„Не отварати - пријава за конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ”
Самош

Наставник математике

са 88,89% радног времена

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 50% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
са 94,44% радног времена

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
услове за заснивање радног односа, у складу
са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020), односно морају: 1. имати
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) 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,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020),
2. имати психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, 3.
морају поседовати доказ о неосуђиваности,
односно не смеју бити осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. имати држављанство Републике Србије, 5.
знати српски језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, биографију са личним
подацима и контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија),
уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности (не
старији од 6 месеци); доказ о знању српског
језика, достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са ученицима се доставља непосредно пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна

34

| Број 890 | 15.07.2020.

комисија именована од стране директора школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос, у
складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку
процену способности врши надлежна служба
за запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос и обавља разговор са кандидатима са листе, а разговор ће се обавити у
просторијама ОШ „Лукреција Анкуцић” Самош.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави на конкурс мора бити назначено за које радно место се подноси пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве на конкурс се могу
достављати доставити лично или поштом на
адресу: Основна школа „Лукреција Анкуцић”,
26350 Самош, Маршала Тита 27, са назнаком
„За конкурс за пријем у радни однос”. Контакт
телефон: 013/675-114, 013/675-108.

ОШ „САВА ЖЕБЕЉАН”
26350 Самош, Маршала Тита 27

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за заснивање радног односа, у складу са
чланом 139, односно морају: 1. имати одговарајуће образовање (најмање завршена
основна школа), 2. имати психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и
ученицима, 3. морају поседовати доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. имати држављанство
Републике Србије, 5. знати српски језик или
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију са личним подацима и контакт подацима,
доказ о одговарајућем образовању (оригинал
или оверену фотокопију дипломе), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија), уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију), доказ о неосуђиваности
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика (достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здраственој способности за рад
са ученицима се доставља непосредно пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране
директора школе. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у складу са чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања о избору кандидата,
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку

процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши
надлежна служба за запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља
разговор са кандидатима са листе, а разговор ће се обавити у просторијама ОШ „Сава
Жебељан” Црепаја. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави на конкурс мора
бити назначено за које радно место се подноси
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс се
могу доставити лично или поштом на адресу:
Основна школа „Сава Жебељан”, 26213 Црепаја, Маршала Тита 8, са назнаком „За конкурс
за пријем у радни однос”. Контакт телефон
013/671-011.

ОШ „САВА ЖЕБЕЉАН”
26350 Самош, Маршала Тита 27

Наставник математике

на српском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства, односно одсуства ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање радног односа, у складу
са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018,
11/2019, 2/2020), односно мора: 1. имати
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) 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,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020); 2.
имати психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. мора
поседовати доказ о неосуђиваности, односно
не сме бити осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. имати држављанство Републике Србије, 5.
знати српски језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, биографију са личним
подацима и контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ о неосуђиваности (не
старије од 6 месеци). Доказ о знању српског
језика достављају само кандидати који одго-
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варајуће образовање нису стекли на српском
језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са ученицима се доставља непосредно пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос у
складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Психолошку
процену способности врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос и обавља разговор са
кандидатима са листе, а разговор ће се обавити у просторијама Основне школе „Сава
Жебељан” Црепаја. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави на конкурс мора
бити назначено за које радно место се подноси
пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс се
могу доставити лично или поштом на адресу:
ОШ „Сава Жебељан”, 26213 Црепаја, Маршала
Тита 8, са назнаком „За конкурс за пријем у
радни однос”. Контакт телефони: 013/671-011,
013/672-110.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
26232 Старчево
Иве Лоле Рибара 2

Наставник српског језика
и књижевности
са 66,66% радног времена

УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Степен и врста образовања
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019 и
2/2020) за послове наставника српског језика
и књижевности. У радни однос у школи може
да буде примљено лице које: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
Бесплатна публикација о запошљавању

насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашања; 4) има
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Горе наведени услови се
доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став
2 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидати попуњавају пријавни
формулар (налази се на званичној интернет
страници Министарства просвете). Кандидат
заједно са одштампаним пријавним формуларом треба да достави: 1) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству - копија); 2) оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да није осуђиван правноснажном 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, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и доказ да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; не старији од 6 месеци; 4)
доказ о знању српског језика - доказ о знању
српског језика и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику / на српском
језику и на језику на којем ће остваривати
образовно-васпитни рад код послодавца); 5)
радну биографију (осим за лица која први пут
заснивају радни однос). За послове наставника српског језика и књижевности лица која
имају положен стручни испит могу доставити
оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (није обавезно). Доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), са потребном
документацијом, доставља се у року од 8 дана
од дана оглашавања у публикацији „Послови”, непосредно или путем поште на адресу:
ОШ „Вук Стефановић Караџић”, Старчево,
Иве Лоле Рибара 2, са назнаком „За конкурс”.
Након истека рока за достављање пријаве није
могуће доставити доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

ОШ „Т. Г. МАСАРИК”
26362 Јаношик
Едварда Кардеља 59

Секретар школе

са 50% радног ангажовања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 132 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). За радно место под бројем 1 потребно је да кандидати испуњавају услове прописане чл. 139,
132 став 2 и имају одговарајуће високо образовање из области правних наука у складу
са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020). Приликом конкурисања кандидат прилаже документацију
којом доказује испуњеност услова за пријем
у радни однос у установи и то: 1. пријаву на
конкурс (формулар пријаве кандидат попуњава електронским путем на званичном интернет сајту Министартва просвете, науке и
технолошког развоја и у штампаном облику
доставља установи - школи као део конкурсне
документације); 2. оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; 3. уверење
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злослатављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања и давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање: уверење извод из казнене евиденције се прибавља у
надлежној полицијској станици, 4. уерење о
држављанству Републике Србије, оригинал
или оверена копија, 5. фотокопију личне карте или очитану личну карту, 6. кратку радну
биографију, 7. доказ о познавању словачког
језика. Уверења не могу бити старија од 6
месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати у затвореној коверти, са назнаком:
„За конкурс”, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом о
испуњености услова се могу поднети и лично,
у канцеларији директора школе. Сва потребна обавештења могу се добити на телефон:
013/647-001.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
26230 Омољица
Трг Светог Саве 3

Наставник предметне наставе наставник физике
са 70% радног времена

Наставник предметне наставе наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник предметне наставе
- наставник информатике и
рачунарства

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 45% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
прописано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2
и чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020, даље: Закон), као и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
15.07.2020. | Број 890 |
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Наука и образовање

3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: да кандидат
има одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) и то:
(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 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 изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије и зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар,
са кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено
на том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду). Напомена: у складу са чланом 154 став 2 Закона, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом
на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић”,
26230 Омољица, Трг Светог Саве 3, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са функције директора
УСЛОВИ: професор биологије, одговарајуће
високо образовање одређеног занимања
односно члан 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/17): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05,
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10,
почев од 10.09.2005; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. Кандидат у погледу стручне спреме мора поред наведених законских
услова да испуњава услове према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи.

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: педагошки асистент, да кандидат
има 4. степен стручне спреме, познавање српског и ромског језика, ако се ради са децом,
ученицима и породицама из ромске заједнице у складу са законом, уверење о завршном
уводном модулу обуке; психичка и физичка здравствена способност за рад са децом;
држављанство Републике Србије, да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидат у погледу стручне спреме мора поред навених законских услова да
испуњава услове према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стр. сарадника у основној школи.

ком о организацији и систематизацији послова
у ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Потребна документација коју треба
доставити: 1) пријавни формулар, 2) радна
биографија, 3) диплома о стеченом одговарајућим образовању (оверена фотокопија не
старија од 6 месеци), 4) документ о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту
(уколико кандидат исто поседује) - оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), 5) уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), 6) доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику), 7) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), 8) доказ да кандидат није лице
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита;
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (чл. 139 став 1 тачка 3 закона)
- оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци, 9) доказ да има психофизичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.

26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна
комисија која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона у року од 8 дана од истека рока рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора
са кандидатима. Напред наведену документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом и радном биографијом, кандидати достављају лично или путем поште на
адресу школе: Олге Петров 1, 26234 Банатски
Брестовац, са назнаком „За конкурс - стручни
сарадник - педагог”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Стручни сарадник - педагог

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава и
посебне услове прописане одредбама чл. 139,
140, 142, 143, и чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3,
чл. 155 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 27/18
- даље и 10/19: Закон), Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилни-

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос кандидат треба да испуњава и
посебне услове прописане одредбама чл. 139,
140, 142, 143, и чл. 144 став 1 и став 2 тачка
3, чл. 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17
27/18 - даље и 10/19: Закон), Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Олга Петров” у Банатском Брес-

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе:
доказ о поседовању одговарајуће стручне
спреме (оверена фотокопија дипломе); уверење о неосуђиваности; уверење да кандидат
није под истрагом; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; доказ да
изабрани кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се после закључења уговора о
раду. Оверене фотокопије докумената не могу
бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Избор кандидата врши комисија, коју формира
директор школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ОЛГА ПЕТРОВ”
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товцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потребна документација
коју треба доставити: 1) пријавни формулар,
2) радна биографија, 3) диплома о стеченом
одговарајућим образовању (оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 4) документ о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исто поседује),
оверена фотокопија не старија од 6 месеци, 5)
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), 6)
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику), 7) извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), 8) доказ да кандидат није лице
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита;
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (чл. 139 став 1 тачка 3 закона)
- оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци, 9) доказ да има психофизичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Конкурс спроводи конкурсна
комисија која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона у року од 8 дана од истека рока рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од обављеног разговора
са кандидатима. Напред наведену документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом и радном биографијом, кандидати
достављају лично или путем поште на адресу
школе: Олге Петров 1, 26234 Банатски Брестовац, са назнаком „За конкурс - наставник
разредне наставе”, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (први степен стручне спреме); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злосБесплатна публикација о запошљавању

тављање малолетног лица или родоскврнуће,
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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; знање словачког језика на
којем се у овој школи изводи настава, поред
српског језика, у складу са чланом 141 ставови 6-7 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат треба да достави: 1.
пријавни формулар објављен на званичној
страници Министарства; 2. оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
3. уверење да се против њега не води кривични поступак из основног суда, о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из МУП-а, 4. уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију кандидати који су променили презиме односно име после издавања дипломе); 6. доказ о
познавању словачког језика - доказ да је лице
стекло образовање на словачком (оригинал
или оверену фотокопију); 7. оверену фотокопију личне карте; 8. кратку биографију или CV.
Уверење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса слати на адресу
школе, Маршала Тита 33, 26210 Ковачица, са
назнаком: „Пријава на конкурс – чистачица”.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу Националне
службе за запошљавање „Послови” и на сајту
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
Ковачица

Наставник физике

на словачком наставном језику,
60% радне норме
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: 1. високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука; 2. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,

утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије, знање словачког језика на којем се у овој школи изводи
настава, поред српског језика, у складу са чланом 141 ставови 6 - 7 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати треба
да доставе: 1. пријавни формулар објављен
на званичној страници Министарства; 2. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; 3. уверење, да се против њега
не води кривични поступак из Основног суда,
о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из МУП-а, 4. уверење о
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - кандидати који су променили
презиме односно име после издавања дипломе); 6. доказ о познавању словачког језика;
7. оверену фотокопију личне карте; 8. кратку
биографију или CV. Уверење о психофизичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе, Маршала Тита 33, 26210
Ковачица, са назнаком: „Пријава на конкурс наставник физике”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу Националне службе за запошљавање
„Послови” и на сајту Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

ПИРОТ
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА - ОДСЕК ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Професор за област
Музичко образовање, ужа стручно
уметничка област Вокално
инструментална настава
на одређено време до пет година

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука или академски назив магистра наука или
стручни назив специјалисте академских студија, из стручно-уметничке области за коју се
бира у звање, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно
стручне области за коју се бира у звање, стечен у иностранству, признат у складу са Законом о високом образовању, изузетно за предавача може бити изабрано и лице које има
високо образовање првог, односно другог степена и призната уметничка остварења. Остали услови: способност за наставни рад, радно искуство и референце предавача у области
друштвено-хуманитарног поља утврђени су чл.
73 и 74 ЗОВО, Статутом АТВСС бр. 01-1/15510 од 25.06.2020. год. Пријаве кандидата са
прилозима (биографија, списак научних и
стручно-уметничких радова и саме радове референце, оверене дипломе о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству, доказ о
радном искуству у настави са извештајем о
резултатима анкете у високошколској установи
или позитивној оцени приступног предавања за кандидате који немају педагошко искуство),
подносе се на адресу: Одсек Пирот Академије
техничко-васпитачких струковних студија,
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29. Рок за
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.
15.07.2020. | Број 890 |
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ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова за обављање послова и потребне
документације, кандидати попуњавају пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати су дужни
да имају и о истом поднесу, у оригиналу или
овереној копији: за шефа рачуноводства
доказ: 1. о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме, и то: поред општих услова
прописаних законом, захтева се високо образовање на основним студијама у обима од 180
ЕСПБ, бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или више образовање на стидијама
у трајању до три године, по прописима који
уређују високо образовање до 10. септембра
2005. године, изузетно средње образовање
(диплома или уверење о завршеном вишем
образовању, односно оверена копија); 2. о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење); 3. да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције
МУП-а); 4. да има држављанство Републике
Србије (уверење, не старије од шест месеци);
5. извод из матичне књиге рођених (уверење,
не старије од 6 месеци), 6. о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни
рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 1. тачке 1), 3), 4), 5) и 6) подносе се уз
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог
члана пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор установе, у складу са
законом и општим актом установе. Конкурс ће
бити објављен у листу Националне службе за
запошљавање „Послови”. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања. Саставни део ове
одлуке је и текст конкурса за избор кандидата.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Полетарац”, Хомољска бб, 12320 Жагубица.
Ближе информације могу се добити на број:
012/7643-116.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-667

Сарадник (у свим звањима) за ужу
научну и стручну област Енергетика
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове утврђене Законом о високом образовању и дефинисане важећим Правилником
о избору у звање наставника и сарадника
ВТШСС Пожаревац, као и важећим Правилником о организацији послова и систематизацији радних места ВТШСС Пожаревац (оба
правилника се могу наћи на страници www.vtspozarevac.edu.rs). Кандидат треба да испуњава
опште услове утврђене чл. 82, 83 и 84 Закона
о високом образовању, као и посебне услове:
основне, мастер, специјалистичке, магистарске
или докторске студије из области електроенегетике (електротехнички или други одговарајући факултет - предност електротехнички).
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, потврду о уписаним или
завршеним докторским студијама (уверење о
положеним испитима). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом кандидати подносе на адресу: Висока техничка школа струковних студија
Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац, са
назнаком: „Конкурс Енергетика”.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-667

Наставник у свим звањима
за ужу наставно-научну област
Рачунарство и информатика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове утврђене Законом о високом образовању и дефинисане важећим Правилником
о избору у звање наставника и сарадника
ВТШСС Пожаревац (чл. 6) као и важећим Правилником о организацији послова систематизацији радних места ВТШСС Пожаревац (оба
правилника се могу наћи на страници www.vtspozarevac.edu.rs). Уз пријаву на конкурс кандидати подносе радну биографију као и: оверену
фотокопију дипломе о завршеним основним,
односно мастер студијама из области рачунарства и информатике (електротехнички,
математички или факултет организационих
наука - предност електротехнички); оверену
фотокопију дипломе о магистратури, специјализацији или докторату из области рачунарства и информатике (електротехнички, математички или факултет организационих наука
- предност електротехнички); списак научних
и стручних радова, са изводима из тих радова
(сажетком радова); потврду о радном стажу
за научну област у коју се бира (минимум 3
године). Кандидати су дужни да уз пријаву
приложе: биографију, списак објављених
научних и стручних радова и саме радове као
доказ о испуњености услова за избор у звање
наставника утврђене овим конкурсом, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се не води поступак истраге и да није подигнута оптужница (не старије
од 6 месеци), као и фотокопију личне карте
(очитану личну карту). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се

узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом кандидати подносе лично или
препоручено путем поште на адресу: Висока
техничка школа струковних студија Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Конкурс Рачунарство и информатика”.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-667

Расписује конкурс за избор
у звање сарадника:

Асистент за научну област
Опште машинство

на одређено време од 3 године
са могућношћу продужења уговора
за још 3 године

Асистент за научну област
Производне и управљачке
технологије

на одређено време од 3 године
са могућношћу продужења уговора
за још 3 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове утврђене Законом о високом образовању и дефинисане важећим Правилником
о избору у звање наставника и сарадника
ВТШСС Пожаревац, као и важећим Правилником о организацији послова и систематизацији радних места ВТШСС Пожаревац (оба
правилника се могу наћи на страници www.vtspozarevac.edu.rs). Кандидат треба да испуњава
опште услове утврђене чл. 82, 83 и 84 Закона
о високом образовању, као и посебне услове: асистент - ВСС - дипломирани инжењер
машинство-мастер машинства и студент докторских студија из уже научне области за које
се бира (завршен машински факултет и уписане докторске студије на машинском факултету, предност машински факултет Београд).
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, потврду о уписаним докторским студијама (и уверење о положеним
испитима на докторским студијама, уколико
кандидат поседује исто). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацмијом кандидати подносе на адресу: Висока техничка школа струковних студија
Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац,
са назнаком: „Конкурс Опште машинство или
Производне и управљачке технологије”, у
зависности од области за коју је пријава.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Немањина 2
тел. 012/531-667

Наставник у свим звањима за ужу
наставно-научну област Машинска
техника (Опште машинство)
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове утврђене Законом о високом образовању и дефинисане важећим Правилником о избору у звање наставника и сарадника ВТШСС Пожаревац (чл. 6), као и важећим
Правилником о организацији послова и систематизацији радних места ВТШСС Пожаревац
(оба правилника се могу наћи на страници
www.vts-pozarevac.edu.rs). Уз пријаву на кон-
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курс кандидати подносе радну биографију као
и: оверену фотокопију дипломе о завршеним
основним, односно мастер студијама; оверену фотокопију дипломе о магистратури, специјализацији или докторату из одговарајуће
научне области (предност Машински факултет Београд са просечном оценом најмање
8 на претходно завршеним студијама); списак научних и стручних радова, са изводима
из тих радова (сажетком радова); потврду о
радном стажу за научну област у коју се бира
(минимум 3 године). Кандидати су дужни да уз
пријаву приложе биографију, списак објављених научних и стручних радова и саме радове, као доказ о испуњености услова за избор
у звање наставника утврђене овим конкурсом,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење да се не води поступак истраге и да није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци), као и фотокопију личне
карте (очитану личну карту). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
потребном документацијом кандидати подносе
лично или препоручено путем поште на адресу: Висока техничка школа струковних студија
Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац, са
назнаком: „Конкурс Машинска техника (Опште
машинство)”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1
Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне услове
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/19 и 6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- др. закони, 10/19 и 6/20); под одговарајућим
образовањем подразумева се високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
или на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања
морају бити у складу са Правиликом о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,
11/19 и 2/20) за рад на радном месту наставника наставника разредне наставе; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштитећних међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега
Бесплатна публикација о запошљавању

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни
рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
може преузети са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs/формулар за пријем
у радни однос у установама образовања и васпитања), а потребну документацију заједно са
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану биографију кандидата; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију
не старије од 6 месеци); оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; лица која су
стекла звање мастер достављају још и оверену
фотокопију дипломе којом потврђују да имају
завршење основне академске студије студијског програма; доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина (потврду високошколске установе
о броју бодова, доказ о положеном испиту за
лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије); уверење МУП-а из
казнене евиденције, доказ о неосуђиваности
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику - доказ представља
потврда одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, изабрани кандиадат ће доставити
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа „Иво
Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220
Велико Градиште, са назнаком „За конкурс”.
Контакт телефон: 012/7662-132.

ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштитећних међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се може преузети
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос
у установама образовања и васпитања), а
потребну документацију заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати
достављају следећу документацију: потписану
биографију; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6
месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (сведочанство о завршеном основном образовању); уверење МУП-а из
казнене евиденције, доказ о неосуђиваности
(оригинал или оверена фотокопија не старије
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад у школи се
доставља уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику; доказ представља
потврда одговарајуће високошколске установе
да је кандидат положио испит из српског језика; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, изабрани кандиадат ће доставити
пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа „Иво
Лола Рибар”, Др Бошка Вребалова 1а, 12220
Велико Градиште, са назнаком „За конкурс”.
Контакт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење),
кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19
и 6/20) и то: одговарајуће образовање - завршена основна школа; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

31305 Бродарево, Пионирска 11

1. Наставник математике

ИО Орашац, 88% радног времена

2. Наставник српског језика

ИО Орашац, 94% радног времена

3. Наставник ликовне културе
95% радног времена

4. Наставник музичке културе
95% радног времена

5. Наставник информатике
75% радног времена

6. Наставник физике
80% радног времена

7. Наставник физике

ИО Орашац, 30% радног времена

8. Наставник математике
9. Наставник разредне наставе
у Издвојеном одељењу Орашац
2 извршиоца

10. Наставник разредне наставе
у Издвојеном одељењу Ивезићи

11. Наставник разредне наставе
у Издвојеном одељењу Заступ

12. Наставник разредне наставе
у Издвојеном одељењу Гостун

13. Наставник разредне наставе
у Издвојеном одељењу Слатина

14. Наставник разредне наставе
у Издвојеном одељењу Матаруге

15. Психолог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) и то: да
је стекао одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких науке; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да
има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у настави, у складу са Европским системом преноса бодова; за кандидате са положе-
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ним стручним испитом или лиценцом за наставника сматра се да имају наведено образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са пријавом на конкурс и попуњеним и
одштампаним пријавним фолмуралом доставља
школи. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом (CV) и попуњеним пријавним формуларом треба приложити: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; потврду високошколске установе
да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у настави, у складу са Европским
системом преноса бодова или оверену копију
уверења о стручном испиту или положеној
лиценци за наставника; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену копију извода из матичних књига рођених; доказ о неосуђиваности - уверење
из казнене евиденције да лице није осуђивано
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци);
уверење из основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика као и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику);
доказ о радном стажу у образовању (кандидат
доставља уколико поседује радни стаж у образовању) - листинг ПИО; доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључивања уговора о раду, не старије од
6 месеци). Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са кратком биографијом (CV) и потребним
документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају се лично или на
адресу: Основна школа „Светозар Марковић” у
Бродареву, Пионирска 11, 31305 Бродарево, са
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном од 8 до 13 часова, лично или путем
телефона: 033/777-102.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

31305 Бродарево, Пионирска 11

1. Чистачица

50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуњава услове
предвиђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19
и 6/20) и уз пријаву на конкурс да достави
потребна документа и то: 1. оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању; 2. потврду да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - не старија од 6 месеци; 3. уверење о држављанству
Републике Србије - не старије од 6 месеци; 4.
потврду о радном стажу - листинг од ПИО; 5.
извод из матичне књиге рођених. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Кандидат који
буде изабран дужан је да пре закључивања
уговора о раду достави уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Разговор са кандидатима обавиће комисија у просторијама Основне школе
„Светозар Марковић” у Бродареву, Пионирска
1, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт адресу или на
број контакт телефона које су навели у својим
пријавама. Пријаве на конкурс са кратком биографијом (CV) и са потребним документима,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају лично или на адресу: Основна
школа „Светозар Марковић” у Бродареву, Пионирска 13, 31305 Бродарево. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу се добити код секретара
школе, на телефон: 033/777-102.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
Пријепоље, Санџачких бригада 2

Наставник клавира

за рад у матичној школи Пријепоље
и издвојеним одељењима Прибој
и Нова Варош
3 извршиоца

Наставник хармонике

за рад у матичној школи Пријепоље
и издвојеним одељењима Прибој
и Нова Варош
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: а) има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 закона о
основама система образовања и васпитања
и Правилника о степену и врсти образовања
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наставника и стручних сарадника у основној
музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13 и 2/17); б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има
држављанство Републике Србије; д) зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 2. Уз попуњен пријавни формулар,
који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса и то: пријава на конкурс са кратком
биографијом (CV) и пријавни формулар; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старију
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци); доказ о неосуђиваности
- уверење из казнене евиденције да лице није
осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 6
месеци); уверење из основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду-не старије од шест месеци). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (суда, органа општинске
- градске управе, јавног бележника). Пријаве
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти,
препорученом поштом, са назнаком „Пријава
на конкурс”, на адресу: Основна музичка школа,
Санџачких бригада 2, 31300 Пријепоље. Додатне информације на телефон: 069/5449-800 или
064/8038-423.

ОШ „БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО”
Д. Пољана
тел. 020/5375-012

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
Бесплатна публикација о запошљавању

61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС
и 95/2018 - аутентично тумачење), испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/2019), и то ако: 1) има одговарајуће
образовање (предвиђено чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања)
и то: високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно сручне области или
области педагошких наука; или високо образовање стечено 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 правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да против кандидата није донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора, 5) има држављанство
Републике Србије; 6) зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар који
преузима на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и са
одштампаним пријавним формуларом доставља
следећу документацију: 1. оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (кандидати који су завршили други степен достављају и диплому са
основних академских студија); 2. оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (које није старије
од 6 месеци); 4. уверење о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 закона
о основама система образовања и васпитања
кандидат прибавља у надлежној полицијској
управи МУП-а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији; 5. уверење из суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 6. доказ о знању српског језика као језика
на којем се изводи образовно васпитни рад у
школи доставља се само у колико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику.
Доказ о здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Конкурс спроводи комисија коју именује
директор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
буди испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана од дана
истека рока за подношење пријава упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служ-

ба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Лице
које буде изабрано по конкурсу, дужно је
да приложи доказ о поседовању психичке,
физичке и зравствене способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) пре
закључења уговора о раду тражена документа достављају се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у затвореној
коверти на адресу ОШ „Братство-јединство”,
36312 Дуга Пољана, са назнаком: „За конкурс”. Рок за достављање пријаве је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Тел. за информације:
020/537-5012 (секретар школе).

ПРОКУПЉЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Поништава се оглас за пријем у радни однос
на неодређено време две чистачице, објављен
у публикацији „Послови” 11.03.2020. године.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Поништава се конкурс за избор директора
објављен у публикацији „Послови” 18.03.2020.
године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, држављанство Републике Србије; 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 изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Потребно приложити уз одштампан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци, извод из матичне
књиге рођених, уверење из МУП-а о некажњавању - не старије од 6 месеци, потврду о језику - српски језик. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
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СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра
тел. 026/317-490

Наставник корепетиције
са 70% норме

Наставник корепетиције
са 50% норме

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника корепетиције може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: 1.
поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/17), стечено: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, и то: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани
музичар - пијаниста; дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста;
академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста;
мастер музички уметник - професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; 2.
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3.
поседовање држављанства Републике Србије;
4. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 5. знање српског језика, односно
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1) попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) краћу
биографију; 3) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена фотокопија
(уверење о држављанству, не старије од шест
месеци), 4) извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија (извод не
старији од шест месеци); 5) оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању (не старија од шест месеци); 6)
доказ о неосуђиваности издат од надлежног
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МУП-а (не старији од три месеца); 7) доказ о
знању српског језика, осим за кандидате који
су на српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговора о раду, кандидат подноси и доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Конкурс
спроводи конкурсна комисија. Неблаговремене
и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће
се узети у разматрање. Решење о избору кандидата конкурсна комисија доноси у року од
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос. Школа нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве треба
послати поштом (обавезно са повратницом),
уз назнаку „За конкурс”, на адресу: Основна
музичка школа „Божидар Трудић”, 11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13 или поднети непосредно у Секретаријат ОМШ „Божидар
Трудић” Смедеревска Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 026/317-490.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”
Милошевац, Трг јединства 13
тел./факс: 026/802-233

Оглас објављен у публикацији „Послови”
01.07.2020. године, за радно место наставника разредне наставе, поништава се у целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника разредне наставе може бити
примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20), кандидати морају да имају одговарајуће
образовање за наставнике основне школе у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19
и 6/20) и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17, 13/18 и 11/19). У складу са
чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања најмање
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово образовање биће
дужан да га стекне у року од једне године, а
највише две године од дана пријем у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Наставник који је у току студија положио
испит из педагогије или психологије или положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142
ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да има и:
уверење о држављанству (оригинал или ове-

рена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да приложе: 1. радну биографију, 2. попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства
просвете, науке и технолошког razvoja (http:
//www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) - обавезно,
3. уверење о држављанству РС - оригинал или
оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно, 4. диплому о стеченом образовању оригинал или оверену копију не старију од 6
месеци- обавезно, 5. доказ о неосуђиваности
(уверење из ПУ) за дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основам система образовања
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања оригинал или оверену копију
- не старије од 6 месеци - обавезно, 6. доказ
о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику), 7. оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стеченом
стручном испиту или потврду високошколске
установе да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току
студија или након дипломирања (није обавезно, уколико кандидат исто поседује пожељно
је да достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија ће донети у року од осам дана
од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на адресу: Основна
школа „Вук Караџић”, Вука Караџића 1, 11310
Липе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 026/771-433.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ
„ВУК КАРАЏИЋ”
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98
тел. 025/459-081

Дефектолог наставник

у посебним условима
(наставник обавезних
ваннаставних активности индивидуалне логопедске вежбе)
3 извршиоца

Дефектолог наставник
у посебним условима
8 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у
радни однос утврђених у члану 24 став 1 Зако-
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на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука
УС), кандидат треба да испуни услове ускладу са чланом 139. ст. 1 тачке 1), 2), 3), 4) и
5) Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), без обзира
на радно искуство и пол и то: 1) одговарајуће
образовање из чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони,
10/19, 6/20) и то: да је стекао високо образовање 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или област педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године: лице из тачке 1. преамбула
2 мора да има завршене студије првог степена
из научне односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да
има степен и врсту образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања,
наставника, стручних сарадника и васпитача
у основној школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 17/2018); обавезно
образовање лица из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони,
10/19, 6/20) је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирањаод најмање 30 бодова од
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из
педагогије и психологије или положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се
да има образовање из члана 142 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18
- др. закони, 10/19, 6/20); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита:
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1), 3) 4) и
5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења
уговорао раду. Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра

у посебним условима
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање, IV степен стручне спреме, звање
медицинска сестра; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
под 1), 3) 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у
развоју и инвалидитетом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Наставник практичне наставе са
одељењским старешинством

у посебним условима за подручје рада
Пољопривреда, производња и прерада
хране, образовни профил цвећар вртлар, за 70% радног времена
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање, VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде
за ратарство са стеченом дефектолошком
оспособљеношћу или са стеченом стручном
спремом дипломираног дефектолога, дипломирани инжењер пољопривреде смер ратарско-повртарски са стеченом дефектолошком
оспособљеношћу или са стеченом стручном
спремом дипломираног дефектолога, дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру са стеченом дефектолошком оспособљеношћу или са стеченом стручном спремом
дипломираног дефектолога, дипломирани
дефектолог-олигофренолог са савладаним
програмом методике пољопривредне групе предмета; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3) 4) и 5)
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ
под тачком 2) прибавља се пре закључења
уговорао раду. Посебни услови рада: у школи за ученике са сметњама у развоју и инва-

лидитетом. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту). Кандидати
достављају уз пријаву: оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеном образовању (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија), доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за напред наведена кривична дела,
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена копија), доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик, у
обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе.
Пре доношења одлуке о избору кандидата,
који су изабрани у ужи избор, чије су пријаве
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази који испуњавају
услове 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 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријавни формулар са документацијом доставити лично у
секретаријат школе или слати препорученом поштом на адресу: Школа за основно и
средње образовање са домом „Вук Караџић”,
25000 Сомбор, Радоја Домановића 98. Назначити на коверти „За конкурс”. Документа се
по окончању конкурса не враћају кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија
оригиналног документа која се оверава код
јавног бележника. Изузетно, у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као
повереним пословима. Лице које достави
неоверене копије сматраће се да је доставило непотпуну документацију. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која
је предата у року утврђеним конкурсом. Потпуном пријавом сматраће се она пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове означене
у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Подаци који се
прикупљају биће искоришћени искључиво у
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о
личности („Сл. гласник РС”, број 87/18).
15.07.2020. | Број 890 |
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ШУМАНОВИЋ”

22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Чланом 122 став 2 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), прописано је да директор школе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да
има одговарајуће образовање из члана 140.
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне
школе, педагога или психолога, стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) на студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука,
при чему мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10 септембра
2005. године; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има
обуку 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 способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњености прописаних услова, и то: оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању за наставника основне школе, педагога
или психолога; оверен препис или фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду/е о раду
у школи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (у оригиналу); доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење
МУП-а о некажњавању - извод из казнене
евиденције (издато по објављивању конкурса); уверење привредног суда да кандидат за
директора није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (издато по објављивању конкурса),
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уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела наведена у конкурсу (издато по
објављивању конкурса), оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује), доказ о држављанству (уверење о држављанству не старије
од 6 месеци или оверена копија уверења о
држављанству не старијег од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија извода); доказ о знању српског језика, у складу са чланом 141 став 7
Закона (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику), очитану личну карту, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе
- фотокопија); преглед кретања у служби са
биографским подацима (обавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно); програм рада кандидата и
план развоја школе (обавезно). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о регулисању права и обавеза директора школе. Кандидат је дужан да
попуни пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи уз пријаву.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс заједно са потребном документацијом и прилозима доставља се
препорученом пошиљком или лично на адресу Основне школе „Сава Шумановић, Ердевик,
Светог Саве 4, 22230 Ердевик, у затвореној
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. За све додатне информације
кандидати се могу обратити секретару школе, радним даном од 8 до 12 часова, на телефон: 022/755-006 или на мејл-адресу школе:
skolaerdevik022@gmail.com.

ДЕЧИЈА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА РАДОСТ”

лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне
формулар за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани формулар потребно је приложити: молбу - пријаву са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а не старије
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старију од 6
месеци; доказ о знању српског језика на коме
се остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, потребно је да достави
уверење да је положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе); извод из матичне
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију (нови образац са холограмом - трајно
важење). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуредне, неблаговремене и пријаве послате електронским путем неће
се разматрати. Пријаве се подносе на адресу
установе, са назнаком „Пријава на конкурс за
васпитача”, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у установи и на
телефон: 022/461-322, код секретара. Решење
о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона.

2) Васпитач

за рад са децом узраста од три године
до поласка у школу, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

3) Кувар

22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/461-322

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

1) Васпитач

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат треба да испуњава и
следеће посебне услове: да има одговарајуће
образовање и то за радно место под бројем
2) васпитач: образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године, или на
студијама првог степена (основне академске,
основне струковне, специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем – васпитач. За радно
место под бројем 3) кувар: средње образовање
у трајању од три или четири године куварске
струке; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,

за рад са децом узраста од три године
до поласка у школу
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених
услова, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове: да има одговарајуће образовање и то: образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, или на
студијама првог степена (основне академске,
основне струковне, специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године
или вишим образовањем - васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
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за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад. Кандидати
су дужни да попуне формулар за пријаву на
конкурс који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног формулара сматраће се
непотпуним и неће бити узете у разматрање.
Уз одштампани формулар потребно је приложити: молбу - пријаву са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом;
оверену фотокопију дипломе односно сведочанства о стеченом образовању; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене
евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци;
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству, не старију од 6 месеци; доказ
о знању српског језика на коме се остварује
васпитно-образовни рад (кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском
језику, потребно је да достави уверење да је
положио испит из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске
установе); извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију (нови образац са холограмом - трајно важење). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско
уверење) доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неблаговремене и пријаве послате електронским путем неће се разматрати. Докази
о испуњености услова предати по истеку рока
за достављање пријава неће бити узети у разматрање. Установа није у обавези да враћа
конкурсну документацију. Пријаве се подносе
на адресу установе, са назнаком „Пријава на
конкурс за послове васпитача/кувара”, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу
се добити у установи и на телефон: 022/461322. Решење о избору кандидата биће донето
у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”
22221 Лаћарак, 1. новембар 221

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020) и у складу са чл. 3 тачка 9) и чланом 3 тачка 4) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и
2/2020); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Услови у
погледу образовања - радно место наставник математике: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
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основама система образовања и васпитања, и
то: да има одговарајуће образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и
6/2020) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких
наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали образовање до 10.
септембра 2005. године. Кандидати треба да
испуњавају и услове и у складу са чланом 3
тачка 9) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску
математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства, дипломирани
математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани
математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер
професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер
професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), дипломирани
математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор
хемије - математике, професор географије математике, професор физике - математике,
професор биологије - математике, професор
математике - теоријско усмерење, професор
математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар, дипломирани
математичар - механичар, мастер професор
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. Докази за радно место - наставник математике:
оверена фотокопија дипломе, а за лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер доставља се и оверена
копија дипломе о завршеним основним академским студијама на студијским програмима из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
односно математике и информатике. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал

или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика доставља се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван,
правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторско понашање, (оригинал или
оверена фотокопија, прибавља кандидат од
надлежне полицијске управе, не старије од 6
месеци); лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба да доставе доказ о завршеним основним
академским студијама на студијском програму из области математике или примењене
математике (са положеним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике
осносно математике и информатике (оригинал
или оверена фотокопија). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, за сва радна места доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике
Србије: www.mpn.gov.rs и уз одштампан и
попуњен пријавни формулар достављају школи наведене доказе са кратком биограафијом.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију - не отварати”, уз обавезну ознаку за које
радно место се конкурише, на адресу: Основна школа „Трива Витасовић Лебарник”, 22221
Лаћарак, 1. новембар 221. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МШ „ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
884 од 03.06.2020. године, поништава се у
целости.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ”
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; или високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем.
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Наука и образовање

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: лице које има средње образовање,
а изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима до дана ступања на
снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним
службама.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које има основно образовање.
Услови за сва радна места: да кандидат
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да
доставе само они кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви кандидати треба да приложе: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија који не могу да буду старији од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија са холограмом); извод из КЕ (прибавља
се у МУП-у и не може бити старији од шест
месеци); доказ о одговарајућем образовању:
оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању; односно оригинал или
оверена фотокопија сведочанства о завршеној
основној школи; кратка биографија, са адресом и телефоном. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Конкурс ће спровести
конкурсна комисија коју именује директор
установе. Пријаве доставити на адресу: Установа за предшколско васпитање и образовање
„Полетарац”, Рума, 27. октобар 38/2, са назнаком „За конкурс” или предати лично од 9.00
до 14.00 часова, а ближе информације се могу
добити на телефон: 022/479-137.

СУБОТИЦА
ОШ „СВЕТИ САВА”

24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

Наставник немачког језика

за рад у одељењима на српском језику
УСЛОВИ: високо образовање, професор,
односно дипломирани филолог за немачки
језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил немачки језик), мастер профе-
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сор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за предмет немачки језик).

Наставник српског језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, професор српског језика и књижевности, професор српског
језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика,
професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима,
дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани филолог за југословенску њижевност и српскохрватски језик,
професор српскохрватског језика и опште
лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор
српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, професор српскохрватског језика и југословенске књижевности
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор,
односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски језик и
књижевност, професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани компаратиста, мастер
филолог (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком),
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и књижевност), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са теоријом књижевности); професор
српскохрватског језика и књижевности; мастер
филолог из области филолошких наука; професор југословенске књижевности и српског
језика; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: У радни однос за наведена радна места може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање, и то: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степене из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршене студије првог степена из научне, односно

стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1)-2) и 4)-6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених
фотокопија, а доказ из тачке 3) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштампан формулар са документацијом из тачака
1)-2) и 4)-6) кандидати достављају школи у
року од осам (8) дана од дана објављивања
конкурса, на адресу: ОШ „Свети Сава” Суботица, Аксентија Мародића бб, 24106 Суботица.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење о
избору кандидата донеће конкурсна комисија,
у року од 8 дана од дана обављеног разговора
са кандидатима.

ОШ „СВЕТИ САВА”
24000 Суботица, Аксентија Мародића бб

Чистач
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту
чистача може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање, и то: основно образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик. Докази
о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се
у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Одштам-
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пан формулар са документацијом из тачака
1), 3)-5) кандидати достављају школи у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: ОШ „Свети Сава” Суботица, Аксентија Мародића бб, 24106 Суботица. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака. Решење о избору
кандидата донеће конкурсна комисија, у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 367

Сарадник у настави из поља
Техничко-технолошке науке,
област Технолошко инжењерство,
ужа научна област
Прехрамбено инжењерство
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: технолошки факултет, студент мастер или специјалистичких академских студија
технолошких наука, да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање
осам (8) и најмање (9) из групе предмета за
које се бира, који показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.

Сарадник у настави из поља
Медицинске науке, област
Медицинске науке, ужа научна
област Клиничке медицинсе науке
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: медицински факултет, студент мастер или специјалистичких академских студија
медицинских наука, да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање
осам (8) и најмање (9) из групе предмета за
које се бира, и који показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената.

Професор струковних студија из
поља Друштвено-хуманистичке
науке, област Педагошке науке,
ужа научна област Педагогија
са 60% норме

УСЛОВИ: филозофски факултет, група за
педагогију, доктор наука, показује смисао за
наставни рад, објављени стручни радови у
одговарајућој области у научним часописима
или зборницима са рецензијама, позитивна
оцена за наставно-педагошки рад од стране
студената и најмање пет година педагошког
искуства у високом образовању или пет година у звању предавача или вишег предавача.

Асистент из поља Друштвенохуманистичке науке, област
Филолошке науке, ужа научна
област Српски језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: филозофски или филолошки факултет, група за књижевност и српски језик, српски језик и књижевност, српски језик, југословенску односно српску књижевност, да је
сваки од предходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање осам (8), који
Бесплатна публикација о запошљавању

показује смисао за наставни рад, објављени стручни радови у одговарајућој области и
позитивна оцена за наставно-педагошки рад
од стране студената.
ОСТАЛО: остали услови су утврђени Законом о високом образовању, Статутом Школе,
Правилником о избору у звања наставника и
сарадника, Правилником о организацији и систематизацији послова у школи и Правилником о ужим научним, уметничким и стручним
областима школе, у складу са којима ће бити
извршен избор између пријављених кандидата.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да
поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање
запослења и звање - навести сва звања), списак радова остале податке: о наставном раду
научноистраживачком, уметничком, стручном
и професионалном доприносу, о ангажовању
у развоју наставе и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и широј заједници;
признањима и наградама, докази у овереној
фотокопији: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, све високошколске
дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству, доказ
надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом и кривично осуђиван.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве на
конкурс подносе се на адресу: Висока школа
струковних студија за образовање васпитача и
тренера у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености
услова конкурса, доставити и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Упућују се кандидати да користе Образац пријаве на конкурс
који се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у обзир и бити разматране.

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

Мајстор одржавања

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: средње образовање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Одлука о избору пријављених кандидата биће
донета у складу са законом и општим актима
школе. Пријаве у писаном облику слати на
адресу: Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера у Суботици,
Банијска 67.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ”
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

Наставник математике

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, (дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар за
математику економије, професор математике
- теоријско усмерење, професор математике теоријски смер, професор математике и рачунарства, професор информатике - математике, професор хемије - математике, професор
географије - математике, професор физике

- математике, професор биологије - математике, дипломирани математичар - астроном,
дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани математичар - примењена
математика, дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар,
дипломирани професор математике - мастер,
дипломирани математичар - мастер, мастер
математичар, мастер професор математике.
Лице које је стекло академско звање мастер
(тачке 22) -25)) мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским
програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета
Геометрија или Основи геометрије). (приложити оверену копију дипломе основних академских студија и додатка дипломи).

Наставник стручних предмета
у подручју рада Машинство
и обрада метала
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер,
дипломирани инжењер машинства, професор
машинства, дипломирани инжењер за развој
машинске струке, мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области
машинског инжењерства (приложити оверену копију дипломе завршених основних академских студија), дипломирани машински
инжењер, дипломирани инжењер машинства,
професор машинства, дипломирани инжењер
за развој машинске струке, мастер инжењер
машинства, претходно завршене студије
првог степена - основне академске студије у
области машинског инжењерства (приложити
оверену копију дипломе завршених основних
академских студија).

Наставник стручних предмета у
подручју рада Електротехника
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани електротехнички инжењер,
дипломирани инжењер електронике, професор
електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, (приложити
оверену копију дипломе завршених основних
академских студија дипломирани инжењер
мехатронике - мастер.

Наставник стручних предмета у
подручју рада Електротехника
на мађарском наставном језику
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани електротехнички инжењер,
дипломирани инжењер електронике, професор
електротехнике, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер
електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства; (приложити
оверену копију дипломе завршених основних
академских студија дипломирани инжењер
мехатронике - мастер.

Наставник стручних предмета
у подручју рада Саобраћај
на српском и мађарском
наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја
односно дипломирани саобраћајни инжењер
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- одсеци друмски и градски саобраћај или
друмски и градски саобраћај и транспорт,
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај и транспорт - транспорт, логистика, саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани
наставни садржаји из области предмета. (приложити оверену копију дипломе завршених
основних академских студија.

Наставник стручних предмета у
подручју рада Саобраћај
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја
односно дипломирани саобраћајни инжењеродсеци друмски и градски саобраћај или
друмски и градски саобраћај и транспорт,
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски
саобраћај и транспорт - транспорт, логистика, саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани
наставни садржаји из области предмета. (приложити оверену копију дипломе завршених
основних академских студија

Наставник рачунарства и
информатике

на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: професор информатике, односно
дипломирани информатичар, професор математике и рачунарства, професор математике, односно дипломирани математичар, смер
рачунарство и информатика, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци, дипломирани инжењер електронике, сви смерови,
односно одсеци, дипломирани инжењер за
информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе
системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије,
дипломирани инжењер информатике, односно
дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика,
статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија, професор
технике и информатике, дипломирани математичар, дипломирани информатичар, дипломирани информатичар - пословна информатика, дипломирани информатичар - професор
информатике, дипломирани инжењер организационих наука - одсек за управљање квалитетом, мастер инжењер софтвера, мастер
инжењер информационих технологија и система; мастер дизајнер медија у образовању,
мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет), дипломирани информатичар - мастер, дипломирани професор информатике мастер, дипломирани информатичар - мастер
пословне информатике, дипломирани професор технике и информатике - мастер, мастер
математичар, мастер информатичар, мастер
инжењер електротехнике и рачунарства, мастер инжењер информационих технологија,
мастер професор технике и информатике
односно мастер професор информатике и технике, мастер инжењер организационих наука
(студијски програм Информациони системи и
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технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке), мастер дизајнер медија у
образовању, мастер професор информатике
и математике. Лице које је стекло академско
звање мастер инжењер софтвера па до мастер професор информатике и математике мора
имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један
из области Програмирање) и најмање два
предмета из једне или две следеће области Математика или Теоријско рачунарство, што
доказују потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Наставу и друге
облике образовно-васпитног рада из предмета
Рачунарство и информатика може да изводи и
лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених
најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из
области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Наставу
и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и информатике у трајању од
најмање четири семестра. Испуњеност услова
из ст. 2-5. ове тачке утврђује министарство
надлежно за послове образовања, на основу
наставног плана и програма студија, односно
студијског програма. (приложити оригинал или
оверену копију одговарајуће потврде високошколске установе односно решења надлежног
министарства)

ри 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 специјалистички
курс за наставнике грађанског васпитања на
одговарајућој високошколској установи. (приложити оверену копију потврде о завршеној
одговарајућој обуци).

Наставник практичне наставе у
подручју рада Машинство и обрада
метала
на српском и мађарском наставном
језику

УСЛОВИ: дипломирани историчар, професор
историје - географије, дипломирани историчар
- мастер, мастер историчар, мастер професор
предметне наставе. Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно
завршене основне академске студије историје.
(приложити оверену копију дипломе завршених основних академских студија)

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер,
дипломирани инжењер машинства, професор
машинства, професор технике и машинства,
дипломирани инжењер за управљање техничким системима - климатизација, грејање
и хлађење, дипломирани инжењер за управљање техничким системима - процесна техника, дипломирани инжењер за управљање
техничким системима - одржавање машина,
струковни инжењер машинства, из области
машинско инжењерство, инжењер машинства,
дипломирани инжењер за развој машинске
струке, виши стручни радник металске струке,
наставник практичне наставе металске струке,
мастер инжењер машинства, претходно завршене студије првог степена - основне академске студије у области машинског инжењерства,
струковни инжењер машинства, специјалиста
струковни инжењер машинства, претходно завршене струковне студије у машинству,
одговарајуће средње стручно образовање у
области машинства, положен одговарајући
специјалистички односно мајсторски испит
са петогодишњом праксом, наставник производног машинства, дипломирани инжењер за
развој - машинска струка, струковни мастер
инжењер машинства. Лице из свих алинеја
треба да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала или најмање три године
радног искуства на пословима одговарајућег
профила ван образовне установе (приложити
оверену копију дипломе о завршеном средњем
образовању или доказ о годинама радног искуства ван образовне установе).

Наставник економске групе
предмета

4 извршиоца

Наставник историје

на мађарском наставном језику,
са 67% радног времена

Чистачица

на мађарском наставном језику,
са 68% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа.

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани инжењер организације рада, дипломирани инжењер за индустријски менаџмент, мастер економиста, претходно завршене основне
академске студије у области економије (приложити оверену копију дипломе завршених
основних академских студија).

Наставник грађанског васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани етнолог, етнолог антрополог, професор одбране и заштите.
Наведена лица могу да изводе наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује
стално стручно усавршавање и стицање звања
наставника, васпитача и стручних сарадника,
савладала програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно
завршила неке од следећих програма: Обука
за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања;
Умеће комуникације; Активна настава кроз
учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозо-

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове
за заснивање радног односа прописане чл.
139 и чл. 140 став 1. Закона о основама образовања и васпитања, а то су: одговарајуће
образовање: за наставнике предметне наставе потребно високо образовање у складу са
чл. 140 став 1. Закона, на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, за наставника практичне наставе - одговарајуће високо образовањем на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем или
одговарајуће средње образовање и положени
специјалистички, односно мајсторски испит
и петогодишње радно искуство у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
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пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни
рад у Техничкој школи „Иван Сарић” у Суботици остварује се на српском и мађарском
наставном језику. Кандидат је дужан да уз
попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем
образовању; уверење из казнене евиденције
МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл.
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију доказа да зна српски и мађарски
језик (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету
на српском/мађарском језику или уверење о
положеном испиту из српског/мађарског језика по програму одговарајуће високошколске
установе) -за наставнике који остварују образовно-васпитни рад; оверену копију дипломе средње школе, специјалистичког испита
односно основних академских студија или
одговарајуће потврде или решења за она радна места где је то посебно назначено, биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 Закона на
српском језику, сматра се да је достављањем
овог доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Кандидати који испуњавају услове
за пријем у радни однос, који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Након психолошке
процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима који се налазе на листи
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима пре закључења уговора о раду. Копије доказа које се
подносе при конкурисању мора да буду оверене од стране надлежног органа, у супротном,
неће се узети у разматрање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Техничка школа „Иван Сарић”, Трг Лазара Нешића
9, 24000 Суботица, са назнаком: „Конкурс за
радно место”. Информације о конкурсу могу се
добити путем телефона: 024/552-031. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ШАБАЦ
МАЧВАНСКА СРЕДЊА ШКОЛА
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 1

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају услове из члана 139
ЗОСОВ и Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у
Мачванској средњој школи Богатић - IV степен стручне спреме у електротехничкој или
информатичкој струци; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада.
ОСТАЛО: 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; способност за
рад са децом и ученицима (доказ се подноси
пре закључења уговора о раду); да кандидат
није осуђиван у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/20); да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (кандидати који су
одговарајуће образовање стекли на српском
језику не подносе овај доказ). Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу:
кратку биографију; одштампан и попуњен
формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци); уверење
о неосуђиваности (да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање) - доказ: уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал

или оверена фотокопија, која није старија од
6 месеци); доказ о познавању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику, а доказ о томе
треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих документа (ова тачка је у вези са знањем српског
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад). Докази које кандидат прилаже могу да буду у оригиналу или фотокопији, која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложене
фотокопије докумената могу да буду оверене
у судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама судова односно општинским
управама као поверени посао). Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе, избор се врши у складу
са Законом о основама система образовања и
васпитања. У посупку одлучивања о избору
кандидата, кандидати изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање. Пријаве се достављају у секретаријат у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, лично,
радним данима од 9 до 14 часова или путем
поште на адресу: Мачванска средња школа - Богатић, Јанка Веселиновића 1, 15350
Богатић. Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт телефон секретаријата школе: 015/7786-202.

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
15000 Шабац, Добропољска 5

Радник на одржавању чистоће,
чистачица - спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спеме, осмогодишња школа.

Наставник предметне наставе наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; професор
математике, дипл. математичар, дипл. математичар-професор математике, дипл. математичар-теоријска математика, дипл. математичар-примењена математика, дипл. инжењер
математике са изборним предметом основи
геометрије, дипл. информатичар, професор
хемије-математике, професор географије-маематике, професор физике-математике, професор биологије-математике, дипл. професор математике - мастер, дипл. математичар
– мастер, професор математике-теоријско
усмерење, професор математике-теоријски
смер, професор информатике-математике,
дипл. математичар за теоријску математику и
примену, дипл. математичар за рачунарство
и информатику, дипл. математичар-информатичар, дипл. математичар-математика финансија, професор дипл. математичар-астроном,
дипл. математичар за математику економије,
професор математике и рачунарства.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и документима (оверена фотокопија дипломе - уверење
о завршеном образовању, извод из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци,
уверење о држављанству - не старије од 6
месеци, уверење да кандидат није осуђиван),
доставити Школи примењених уметности у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
За додатне информације јавити се на телефон
015/342-174.
15.07.2020. | Број 890 |
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УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда, Варда бб
тел. 031/888-034
e-mail: osjordandjukanovic@gmail.com

Наставник математике

са 89% радног времена, односно
за 18 часова седмично, за рад
у матичној школи
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1)
поседовање одговарајућег високог образовања, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који у ређује високо образовање почев од 10.09.2005. да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17), односно да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова:
кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене 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), 2) поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима (доказ се доставља при закључењу
уговора о раду); 3) неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за киривично дело
примања или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4) поседовање држављанства
Републике Србије; 5) знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: 1)
оверен препис или оверену фотокопију диоломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверења високошколске
установе о положеним испитима из педагогије
и психологије или потврду, односноуверење
високошколске установе да кандидат испуњава
услове из члана 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања или оверени
препис или оверену фотокопију лиценце за рад
наставника, васпитача или стручних сарадника; 3) доказ о држављанству Републике Србије
(оверен препис или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том
језику, пошто се сматра да они познају језик
накојем се изводи образовно-васпитни рад); 5)
уверење о неосуђиваности за наведена кривична дела (оригинал или оверену фотокопију), не
старије од 6 месеци; 6) извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал).
Образац пријаве под називом „Формулар за
пријем у радни однос у установи образовања
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и васпитања” кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Пријаве на конкурс са траженом пратећом документацијом доставити на адресу
школе или предати непосредно у секретаријату школе, са назнаком: „Пријава по конкурсу за
радно место наставника математике”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Све ближе информације можете
добити на телефон: 031/888-034 и путем електронске поште: osjordandjukanovic@gmail.com.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики парк 3
тел. 031/513-095

Наставник стручних предмета
- дипломирани сликар
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом и попуњеним формуларом
објављеним на званичној интернет страници
Министарства, кандидати подносе: 1. доказ о
одговарајућој врсти и степену стручне спреме
- потребна диплома завршених студија другог
степена или са њима изједначених основних
студија у трајању од најмање 4 године, као
и да стручна спрема одговара оној наведеној
у Правилнику о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/215, 11/2016, 2/2017 и
9/2019); 2. уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; 3. потврду да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених; 6. доказ о познавању
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Доказо испуњености
услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду (на
процену ће бити укључени кандидати који
уђу у ужи избор). Неблаговремене пријаве и
пријаве без доказа о испуњености свих услова
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на
адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.
Контакт телефон: 031/513-095.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
31206 Равни
тел. 031/3809-058

Помоћни радник - спремачица

са 60% радног времена,
ОШ „Ђура Јакшић” Равни - ИО Дрежник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да испуњавају и услове утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020)

и чланом 3 Правилника остепену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 И
11/19). Кандидат треба да испуњава следеће:
1. да има завршену основну школу са или без
радног искуства, 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, 3.
да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство РС; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе
- математика
са 89% радног времена,
матична школа Равни

Наставник предметне наставе
- математика

са 89% радног времена, ИО Дрежник

Наставник предметне наставе
- физика

са 60% радног времена, матична школа
Равни и ИО Дрежник

Наставник предметне наставе
- музичка култура

са 50% радног времена, матична школа
Равни и ИО Дрежник
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидати треба да исоуњавају и услове утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и вапитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон. 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020)
и чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/19). Кандидат треба да: 1. има
одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године као и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
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најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс
кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу или оверене копије, не
старије од шест месеци): диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве на конкурс са потребном
документацијом доставити лично или поштом
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 031/3809-058.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Педагошки асистент

на одређено време од 01.09.2020.
до 31.08.2021. године, односно
за школску 2020/2021. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) имају одговарајуће образовање
и то: минимум средње образовање и сертификат Министарства просвете о савладаној уводној обуци за педагошког асистента; 2) имају
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из алинеје 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из алинеје 2
пре закључења уговора о раду. Конкурс траје
8 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на адресу: Основна школа „Доситеј Обрадовић”,
Врање, Омладинска 20. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Посао се не чека,
посао се тражи
Бесплатна публикација о запошљавању

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ОДСЕК ВРАЊЕ

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Предавач за ужу научну област
Физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за предавача: академски
назив магистра наука, завршен природно-математички факултет одговарајућег смера или
физички факултет, 3 године радног стажа
у настави у високошколској установи из уже
области за коју се бира. Општи и посебни
услови за избор у звање су прописани члановима 73 и 74 Закона о високом образовању,
Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа
наставника и сарадника. Пријаве кандидата
са прилозима (биографија, списак научних и
стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се на адресу: Одсек Врање Академије техничко-васпитачких струковних студија, 17500 Врање, Ф. Филиповића 20, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОШ „АБДУЛАХ КРАШНИЦА”
Миратовац
17523 Прешево

Наставник српског
као нематерњег језика

други циклус
(настава се одвија на албанском језику),
са 61,11% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима; извршена психолошка процена
способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело
чл. 139 став 1 тачка 1) и члан 140 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) и према одредбама
Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и
11/2019), безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ

о држављанству (уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језицима; настава се одвија на
албанском језику); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве треба послати на адресу: Основна
школа „Абдулах Крашница” Миратовац, 17523
Прешево. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона: 017/7676-100.

ОШ „АБДУЛАХ КРАШНИЦА”
Миратовац
17523 Прешево

Српски као нематерњи језик

у првом циклусу, настава се одвија
на албанском језику, са 10 часова
или 56% радног времена

Историја

са 7 часова или 35% радног времена

Географија

са 7 часова или 35% радног времена

Математика

са 4 часа или 22,22% радног времена

Финансијски и рачуноводствени
послови
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Настава се одвија на албанском језику. У радни однос може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове, на основу
члана 139 став 1 тачка 1) и члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закони и 10/2019) и према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), поседовање одговарајућег образовања; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на тим језику); неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата донеће Конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ
о држављанству (уверење о држављанству,
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односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. За финансијске и рачуноводствене послове потребно је најмање две
године радног искуства. Пријаве треба послати
на адресу: Основна школа „Абдулах Крашница”
у Миратовцу, 17523 Прешево. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и преко телефона: 017/7676-100.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17530 Сурдулица, Дринске дивизије 6
тел. 017/815-250

Оглас објављен 27.05.2020. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место:
наставник разредне наставе. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”

26300 Вршац, Школски трг 3
тел. 013/839-853, 838-008
e-mail: ospaja@gmail.com

Сервирка
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има: 1. завршену
средњу школу куварског смера; други степен образовања - завршену основну школу са
завршеним стручним оспособљавањем за кувара; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања мита, за кривична
дела из кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство Републике Србије, 5. знање српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан, читко попуњен
пријавни формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs, кандидати
подносе: кратку биографију са контакт подацима; диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци од дана објављивања конкурса),
извод из матичне књиге рођених, потврду о
некажњавању од надлежне полицијске управе
(не старије од 6 месеци од дана објављивања
конкурса); доказ о познавању српског језика
(осим за кандидате који су образовање стекли
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима - лекарско уверење,
кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Сва документа прилажу се у оригиналу
или овереном препису. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 радних дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве послати на адресу: ОШ „Паја Јовановић”, Школски

52

| Број 890 | 15.07.2020.

трг 3, 26300 Вршац, са назнаком „Конкурс за
радно место - сервирка”. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 013/839-853.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Бела Црква, Жарка Зрењанина 13

Оглас објављен 08.7.2020. године, у броју 889
публикације „Послови”, исправља се у делу
назива радног места и то: 1. у конкурсу за радно место олигофренопедагога стоји: наставник
олигофренопедагог, а треба да стоји: олигофренопедагог и 2. у конкурсу за радно место
помоћни радник - спремачица стоји: наставник
помоћни радник спремачица, а треба да стоји:
помоћни радник - спремачица.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2
тел. 023/383-7990
e-mail: osmcrnjanski@sezampro.rs
www.osmiloscrnjanski.edu.rs

Наставник предметне наставе хемија
50% норме

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да кандидат има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1) 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују 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 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 осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има
држављанство Републике Србије; 5. зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом
3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основ-

ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и
2/2020), односно да је: дипломирани хемичар,
професор хемије, професор хемије и физике,
професор хемије и биологије, дипломирани
хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани
физикохемичар, дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство, професор биологије и
хемије, професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије
и хемије, дипломирани хемичар - професор
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије, професор биологије - хемије,
дипломирани професор физике - хемије,
мастер, дипломирани професор биологије хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар - професор
физике и хемије за основну школу - мастер,
дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор
физике и хемије, мастер професор биологије
и хемије; мастер физикохемичар; дипломирани инжењер хемије аналитичког смера; мастер професор предметне наставе; дипломирани хемичар - инжењер за контролу квалитета
и менаџмент животне средине. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне академске студије хемије. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању; 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4.
оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 5. оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон)
и важећим, односно овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна школа „Милош
Црњански” Српски Итебеј, Омладинска 2,
23233 Српски Итебеј, са назнаком „За конкурс
- наставник хемије”, путем поште, у року од
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Наставник предметне наставе физичко и здравствено васпитање
са 50% норме,
у издвојеном одељењу у Међи

УСЛОВИ: Општи услови: 1. да кандидат има
одговарајуће образовање у складу са чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог
степена из научне, односно стручне области
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за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука уз 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 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
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад.
Додатни услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), односно да
је: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске
гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор
физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер
професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта,
мастер физичког васпитања и спорта; професор спорта и физичког васпитања; професор
спорта и физичке културе; мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет). Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан
да достави: 1. попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој
или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе - за доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6.
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме,
адреса, контакт телефон) и важећим, односно
овереним фотокопијама докумената тражених
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у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено
радно место, кандидати достављају на адресу: Основна школа „Милош Црњански” Српски
Итебеј, Омладинска 2, 23233 Српски Итебеј, са
назнаком „За конкурс - наставник физичког и
здравственог васпитања”, путем поште, у року
од 10 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Општи услови: 1. да кандидат има
одговарајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 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. Додатни услови: кандидат
треба да испуњава услове у погледу степена
и врсте образовања који су прописани чланом
12 Правилника о организацији и систематизацији послова основне школе „Милош Црњански” Српски Итебеј за школску 2019/2020. године и Анексом бр. 1 Правилника о организацији
и систематизацији послова основне школе
„Милош Црњански” Српски Итебеј за школску
2019/2020. године, односно учесник конкурса
треба да има најмање завршену средњу школу - III степен и положен стручни испит за рад
са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници). Приликом
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да
достави: 1. попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2. оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
5. оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о
знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон)
и важећим, односно овереним фотокопијама
докумената тражених у конкурсу, а којима се
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, кандидати
достављају на адресу: Основна школа „Милош
Црњански” Српски Итебеј, Омладинска 2, 23233
Српски Итебеј, са назнаком „За конкурс - домар
/ мајстор одржавања”, путем поште, у року од
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање
(лист „Послови”). Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

Посао се не чека, посао се тражи
15.07.2020. | Број 890 |
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Н

а 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
особа 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 право на рад, а води се на евиденцији незапослених и
активно тражи запослење.
Запосленим који тражи промену запослења сматра се
особа која је у радном односу или је на други начин остварила
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се
на евиденцији 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 органа, 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 инвалидитетом (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 документацију 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 запошљавање обавља се лично, у организационим јединицама Националне службе, према месту пребивалишта, односно месту
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и
повећамо 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 самозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања
особа 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, саветовање и посредовање у запошљавању.
За више информација:
Позивни центар НСЗ: 0800/300-301 (бесплатан позив)
www.nsz.gov.rs
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600
Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-801

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Крагујевац

Железничка 22
тел. 031/590-600

Јагодина

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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

Пријепоље
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. 021/48-85-90

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

