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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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Јавни позиви

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15,
113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чл. 94 и 129
Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”,
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020.
године (у даљем тексту: Одлука), а у складу са Локалним акционим
планом за запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом
о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020.
годину, број 1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр.
36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020.
годину („Сл. гласник РС”, бр. 94/19) и чланова 60, 104 и 129 Правилника
о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење
мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС”, бр. 102/15, 5/17
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања у 2020. години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту Одлука), а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број
1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
- ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Расписују

Расписују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2020. ГОДИНИ

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
У 2020. ГОДИНИ

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се
ангажују незапослена лица у 2020. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 15.06.2020. године и часопису „Послови”
дана 24.06.2020. године, мења се у делу: VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
и гласи:
Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.07.2020. године.
Остали услови из Јавног конкурса за организовање спровођења јавних
радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, који су у
складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину расписали Национална служба за запошљавање
- Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају
непромењени.

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2020. години,
објављен на сајту Националне службе за запошљавање 15.06.2020. године и часопису „Послови” дана 24.06.2020. године, мења се у делу VIII
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе
за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову
намену, а најкасније до 31.07.2020. године.
Остали услови из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса
у 2020. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина
Косовска Митровица, остају непромењени.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС”, бр.
40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5221/2020 од 08.јула 2020.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство правде - Управа за извршење
кривичних санкција, Немањина 22-24, Београд
Радна места која се попуњавају:
II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1. Радно место реализатор третмана

у Служби за третман, у звању саветника
2 извршиоца
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Педагошке науке или Политичке науке или из стручне области
Специјалне едукације и рехабилитације - смер
за превенцију и третман поремећаја понашања
или из стручне области: Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

не или специјалистичким студијама на факултету и најмање једнa годинa радног искуства у
струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању
осуђених лица - усмено, вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Радно место ветеринар

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Ветеринарске
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку:знање из
Закона о извршењу кривичних санкција- усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима

4. Радно место руководилац
Групе за набавку и продају

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању саветника
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Економске науке
или из научне области Биотехничке науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит
и најмање три године радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Радно место подршка реализацији
третмана

у Групи за металску производњу,
Служба за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Педагошке или
Психолошке или Социолошке или Политичке
науке или из стручне области Специјалне едукације и рехабилитације на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири годи-
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у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, молерско-фарбарске струке или
машинске струке или дрвне струке, положен
државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

7. Радно место инструктор резачнице

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању
осуђених лица - усмено, вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.

у Служби за третман,
у звању млађи саветник
1 извршилац

6. Радно место инструктор фарбар

5. Радно место техничка припрема
и лансирање налога

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, машинске струке, положен
државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку:знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

8. Радно место техничка припрема
и лансирање налога
у Групи за дрвну производњу
производњу, Служба за обуку и
упошљавање, у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа дрвне струке, положен држави стручни испит, најмање две године радног
искуства у струци као и потребне компентенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

9. Радно место шеф Одсека
за транспорт и одржавање
моторних возила

у Служби за обуку и упошљавање,
у звању рефрента
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, најмање две године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

10. Радно место медицински
техничар

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа машинске или металске струке,
положен држави стручни испит, најмање две
године радног искуства у струци и потребне
компентенције за рад на радном месту.

у Служби за здравствену заштиту,
у звању референта
1 извршилац

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, медицинске струке- смер за
медицинске техничаре, положен државни
стручни испит или стручни испит у области
здравствене заштитеи најмање две године
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радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

11. Радно место послови
безбедности и здравља на раду
у Служби за опште послове,
у звању сарадника
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области Машинско
инжењерство или Технолошко инжењерство
или Струковне студије безбедности и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства
у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено и Закона о безбедности и здрављу на раду
- усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

12. Радно место пријем и отпрема
поште за лица лишена слободе
у Служби за опште послове,
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена
средња школа, најмање две године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено и Уредбе о канцеларијском пословању органа
државне управе - усмено, вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Mесто рада: Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
II ОКРУЖНИ ЗАТВОР У БЕОГРАДУ

1. Радно место на пословима
депозита лица лишених слободе
у Служби за опште послове
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа; положен државни стручни испит и најмање две године радног искуства у струци, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција- усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.

2. Радно место за медицинскотехничке послове
у звању референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена
средња школа, медицинске струке, положен
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државни стручни испит или стручни испит у
области здравствене заштите и најмање две
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
Mесто рада: Београд, Бачванска 14
III Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место рођења,
адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које
се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно
потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема за стручну
спрему која је наведена у условима за радно
место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не
води кривични поступак за кривично дело које
се гони по службеној дужности (не старије од
30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се може утврдити на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци) заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, издата од стране
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва
радна места;
- оргинал или оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту у области здраствене заштите или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту (кандидати са положеним правосудним
испитом уместо доказа о положеном државном
стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту (у складу са чланом 101
Закона о државним службеницима државни
стручни испит нису дужни да полажу државни службеници који су здраствени радници
или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези
да полажу или су положили стручни испит у
области здравствене заштите);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће
сама прибавити податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње - заједничко за сва радна
места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.
rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење

о положеном државном испиту за рад у државним органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између
осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о
којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Ако странка у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће
се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде
други органи, у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик и оверени од
стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
IV Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (члан 45. став 1. Закона о
државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 став 4 Закона о извршењу кривичних
санкција прописано је да се у радни однос не
може се примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности, лице које је осуђено на безусловну
казну затвора у трајању дужем од три месеца
и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера,
постоје безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава на конкурс је 8
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дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се
вреднују у изборном поступку спровешће се у
просторијама завода.
О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном
или телеграмом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места”.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и
Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/2685-305
и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059, радним
данима од 12 до 14 часова.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да
се запосли пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему
и испуњава остале услове одређене законом,
другим прописом и правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
државном органу, ако му раније није престајао
радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци. Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице
које нема положен државни стручни испит, али
је дужно да га положи у року утврђеном овим
законом.
Државни службеник који је у радном односу
на неодређено време мора да има положен
државни стручни испит. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос
у државном органу, а нису приправници, нити
раде у кабинету.
Државни службеник на пробном раду који је
радни однос засновао на неодређено време
и државни службеник који је засновао радни
однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит полаже државни
стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу
или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити безбедносну проверу,
у складу са чланом 254 Закона о извршењу кривичних санкција.
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Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев
кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs,
на порталу е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет
презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ - УПРАВА
ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
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: 112-5221/2020 од 08.07.2020.
године, Министарство правде - Управа за
сарадњу с црквама и верским заједницама оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРАВДЕ - УПРАВИ ЗА САРАДЊУ С
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Mинистарство правде - Управа за сарадњу с
црквама и верским заједницама, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за помоћ и подршку
свештенству, монаштву и верским
службеницима, у звању саветник
.

Сектор за односе са црквама
и верским заједницама
1 извршилац

Опис послова: прикупља и обрађује документацију везану за Програмску активност „Подршка раду свештенства и монаштва на КиМ-у“;
израђује Плана реализације и Нацрт одлуке
о расписивању конкурса по позиву; дефинише и спроводи конкурс, дефинише конкурсне
критеријуме за редовне месечне дотације и
конкурс за једнократне (ванредне) дотације;
заказује Комисију за разматрање поднетих
затева; израђује текст Одлуке о додели средстава и уговоре о доделис редстава; прикупља
извештаје о наменском утрошку додељених
средстава; учествује у изради Програма и
Извештаја о раду Управе, обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
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; најмање
три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и компентенције за
рад на радном месту.

2. Радно место за подршку
пословима међуверског дијалога,
у звању млађи саветник
у Сектору за међуверски дијалог и
опште послове
1 извршилац

Опис послова: прикупља неопходне податке за
потребе утврђивања стања у области сарадње
цркава и верских заједница, учествује у припреми аката и докумената којима се дефинише оквир за успостављање и развијање верске
сарадње, учествује у остваривању међународне
верске сарадње и сарадње цркава и верских
заједница у Републици Србији с верским заједницама у региону и свету, уређује сајт Управе и
израђује веб-презентацију Управе, води записник са састанка о међуверском дијалогу, обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.
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; најмање једна година радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и компетнције за рад на радном месту.
III Место рада за сва извршилачка радна
места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из
више обавезних фаза у којима се проверавају
опште функционалне, посебне функционалне и
понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција за сва изршилачка радна места:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се писмено путем симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о познавању рада на
рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној
фотокопији. Комисија ће на основу приложеног
доказа донети одлуку да ли може или не може
да прихвати доказ који сте приложили уместо
тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на веб-страници Службе
за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу општих функционалних компетенција врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада помоћи и подршке свештенству,
монаштву и верским службеницима, прикупљање и обрада података из различитих
извора укључујући и спровођење критичког
вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа; методологија праћења, спровођења и вредновања извршавања о ефектима јавних политика.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови провераваће се усмено, путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, прописи из делокруга
радног места (Закон о црквама и верским заједницама, Уредба за уплати доприноса за панзијско и инвалидско и здравствено осигурање
за свештенике и верске службенике) - провераваће се усмено, путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за
област рада подршку међуверском дијалогу,
прикупљање и обрада података из различитих
извора укључујући и спровођење критичког
вредновања и анализирања доступних информација; израда секторских анализа; методологија праћења, спровођења и вредновања извршавања о ефектима јавних политика.
2. Посебна функционална компетенција за
област рада студијско-аналитички послови провераваће се усмено, путем симулације.
3. Посебна функционална компетенција за
област рада међународне сарадње и европских интеграција (основи међународног јавног
права и међународних односа и тенденција
у глобализованом контексту, методологоија
праћења, примена и извештавање о ефектима
постигнутих договора и потписаних међународних споразума) - провераваће се усмено, путем
симулације.
4. Посебна функционална компетенција за
одређено радно место, прописи из делокруга
радног места (Закон о црквама и верским заједницама, Уредба за уплати доприноса за панзијско и инвалидско и здравствено осигурање
за свештенике и верске службенике) - провераваће се усмено, путем симулације.
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”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се достављањем документације на писарницу Палате
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Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
бр. 2.
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) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за
одлучивање, у складу са законским роковима,
бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о чињеницама о којима

се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/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 Министарства правде - Управе за
сарадњу с црквама и верским заједницама,
Палатa „Србија”, 11070 Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (источно крило).
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 17. августа 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 Министарству
правде - Управи за сарадњу с црквама и верским заједницама, Палатa „Србија” Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се
о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (бројеве
телефона или 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 9 до 11 часова:
Бранко Борић, 011/3014-320 или 066/87-87-022.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на конкурс: Пријаве на
конкурс шаљу се поштом на адресу Министарства правде - Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама, Палатa „Србија”,
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2 (источно крило) или предају непосредно на
писарници Палате „Србија” Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (назив радног места)”.
22.07.2020. | Број 891 |
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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 Министарства правде
- Управе за сардању с црквама и верским заједницамна, 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.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У МЛАДЕНОВЦУ
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, сходно
члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени
гласник Републике Србије” број 116/08, 104/09,
101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13,
111/14, 106/15 и 63/16), члану 49 и члану 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије”, број 79/05, 81/05, 83/05,
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18),
члану 9 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије”, број
2/19), на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка
радна места у судовима и јавним тужилаштвима
(„Службени гласник Републике Србије” број 30/19)
члана 11 и члана 12 Правилника о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном јавном тужилаштву
у Младеновцу А бр. 687/19 од 6.12.2019. године,
Закључка Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 бр. 112-4192/2020
од 26.5.2020. године и Решења Основног јавног
тужилаштва у Младеновцу А бр. 443/2020 од
10.7.2020. године оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког
радног места у Основном јавном
тужилаштву у Младеновцу
I Орган у коме се попуњава радно место:
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу,
Краља Александра Обреновића 76, Младеновац.
II Радно место које се попуњава:

Радно место самостални извршилац
за финансијско пословање
у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: орагнизује целокупно материјално-финансијско пословање у тужилаштву,
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ради на буџетским и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских
средстава, саставља годишњи обрачун(завршни рачун), саставља финансијски план, периодични обрачун и периодичне извештаје, води
књиговодствену евиденцију о редовној делатности, посебним наменама и фондовима, саставља извештаје о материјално-финансијском
пословању, стара се правилном обрачуну плата, вођењу послова по жирорачуну, одговара
за целокупну архиву рачуноводства, одговара
за рад рачуноводства у целини по позитивним
законским и другим прописима, саставља платне спискове, врши обрачун и осталих примања и
спискове за обуставе, даје податке о примањима
запослених и издаје потврде запосленима, саставља извештаје о платама и другим примањима,
образац М4 и друге прописане образце за плате,
води дневник службених путивања, исплаћује
рачун редовне делатности, пише налоге, оверава податке за кредите, даје извештаје и обавља
друге послове по налогу јавног тужиоца.

пословање-вештине орагнизовања целокупног
материјално-финансијског пословања у тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом
и разговором са кандидатом).

Услови за рад на радном месту самостални извршилац за финансисијско пословање у звању саветник: стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године
радног искуства у струци, положен државни
стручни испит и потребне компетенције за рад
на радном месту.

Све наведене компетенције конкурсна комисија ће проверити у року од два месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на оглас
по предметном конкурсу. База питања за проверу општих функционалних компетенција биће
објављена на интернет страници тужилаштва
https://ml.os.jt.rs.

III Општи услови за запослење за сва радна места: да је учесник конкурса држављанин
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности радног односа; да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (члан 45. став 1. Закона о
државним службеницима).
IV У изборном поступку Конкурсна комисија
ће проверити опште и посебне функционалне
компетенције и понашајне компетенције, након
чега ће комисија обавити разговор са кандидатима, по следећим фазама:
Провера општих функционалних компетенција и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним
тестом);
- дигитална писменост (провера ће се вршити
практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити
писаном симулацијом).
Посебне функционалне компетенције које
ће се проверавати у изборном поступку
су:
- Посебна функционална компетенција у
области рада управе у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом и разговором са кандидатом);
- Посебна функционална компетенција за радно место самостални извршилац за финансијско
пословање - поседовање знања и вештина за
израду предлога предрачуна наменских средстава, састављање годишњег обрачуна (завршни рачун), финансијског плана, периодичног
обрачуна и периодичних извештаја (провера
ће се вршити писаним тестом и разговором са
кандидатом);
- Посебна функционална компетенција за радно место самостални извршилац за финансијско

Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера
понашајних компетенција, и то: управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет - (проверу врши дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама).
Након провере понашајних компетенција конкурсна комисија ће обавити интервју са кандидатом који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на
радном месту и прихватања вредности државних органа.

О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно обавештени, на начин на који су се одлучили да
примају обавештења у вези са конкурсом.
Свака фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који су
освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног
поступка.
V Место рада: Основно јавно тужилаштво у
Младеновцу, Краља Александра Обреновића
76, Младеновац.
VI Адреса на коју се подносе пријаве на
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76, Младеновац, са назнаком: „За јавни конкурс”.
VII Лица задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Далиборка Златовић, контакт телефон: 011/8244-145.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу
садржи: податке о конкурсу; личне податке,
адресу становања, телефон, електронску адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање
радног односа, податак о знању рада на рачунару, податак о знању страног језика, додатне едукације, радно искуство, посебне услове,
добровољно дату изјаву о припадности националној мањини, потребне изјаве од значаја за
учешће у конкурсним поступцима у државним
органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у
тексту огласа.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет страници Основног јавног тужилаштва у Младеновцу:
https://ml.os.jt.rs или у штампаној верзији у
просторијама Основног јавног тужилаштва у
Младеновцу, Краља Александра Обреновића 76.
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Приликом пријема пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној
шифри у року од три дана од дана пријема
пријаве на начин на који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
Списак кандидата који испуњавају услове за
запослење на радном месту и међу којима се
спроводи изборни поступак, објављује се на
интернет презентацији тужилаштва према
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за
конкурс су: писани доказ о знању рада на
рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе
писани доказ о знању рада на рачунару биће
ослобођени провере компетенције „дигитална
писменост”, осим ако конкурсна комисија одлучи да приложени доказ не може да се прихвати
као доказ којим се кандидат ослобађа провере
ове компетениције.
X Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе
изборног поступка пре интервјуа са комисијом: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против
кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (не старије од 6 месеци); потврда да
кандидату раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (само они кандидати који
су радили у државном органу); диплома којом
се потврђује стручна спрема; доказ о радном
искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом позваће се да у року од пет радних дана
од дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који у остављеном року не приложе остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу наведену у
огласу.

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс изјасни за коју од предвиђених
могућности се опредељује, да орган прибави
податке о којима се води евиденција по службеној дужности или да ће то кандидат учинити
сам.
Документа о којима се води евиденција по
службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, уверење да није осуђиван, уверење о
положеном државном стручном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног
тужилаштва у Младеновцу https://ml.os.jt.rs.
XI Трајање радног односа: За наведено радно место радни однос се заснива 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 за рад у државним органима примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кнадидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање, на порталу е-Управе, као и на интернет презентацији
и огласној табли Основног јавног тужилаштва
у Младеновцу.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење
који су садржани у службеним евиденцијама
прибавља државни орган, осим ако кандидат
не изјави да ће сам доставити потребне доказе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Пословни центри НСЗ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и
члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС”,
бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ
РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ
СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за
људске ресурсе, Одељење за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд
Место рада: Полицијска управа за град Београд, Булевар деспота Стефана 107, Београд
Радно место које се попуњава:

Главни службеник за радно-правно
заступање I

Одсек за радно-правне послове,
Одељење за људске ресурсе Полицијске
управе за град Београд, Сектор за
људске ресурсе
1 извршилац, утврђено под редним
бројем 08.10.2.4 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:
• припрема документацију и израђује нацрте
поднесака у поступцима који се воде пред судовима опште надлежности, а који су проистекли
из радно-правних односа и Управним судом;
• обавља послове заступања, по овлашћењу
државног правобраниоца у споровима који су
проистекли из радно-правних односа, а који су
покренути пред судовима опште надлежности
на територији Републике Србије;
• контролише припрему предлога аката;
• анализира и проучава законе, прописе и мишљења других државних органа;
• саставља тужбе, жалбе, ревизије, иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости, предлоге за дозволу извршења и друге
поднеске у вези са одговарајућим поступцима;
• учествује у раду радних група;
• припрема и израђује евиденције, анализе,
извештаје и информације;
• 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;
• 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;
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• 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.

Булевар деспота Стефана 107, 11000 Београд
(писарница Полицијске управе за град Београд или путем поште) са назнаком - „За јавни
конкурс за радно место Главни службеник за
радно - правно заступање I, Одсек за радно правне послове, Одељење за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд, Сектор за
људске ресурсе, редни број 08.10.2.4”.

Услови: стечено високо образовање по Закону
о универзитету у трајању од најмање 4 године
или високо образовање стечено на студијама
првог степена - основне академске студије или
специјалистичке струковне студије, у обиму 240
ЕСПБ бодова из научне области правне науке у
оквиру научног поља друштвено - хуманистичке науке.

Докази који се обавезно 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;
• оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту;
• 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);
• 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.

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају
имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наведене
научне области.
Као посебан услов за рад на наведеном радном
месту захтева се положен правосудни испит.
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 питања 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:
• познавање Закона о парничном поступку, Закона о полицији, Закона о раду, Закона о државним службеницима, Закона о општем управном
поступку и знање из области рада на радном
месту у складу са описом посла радног места.
Датум оглашавања: 14.07.2020. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, огласној табли Сектора за људске ресурсе,
огласној табли Одељења за људске ресурсе
Полицијске управе за град Београд, 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, Сектор за људске ресурсе, Одељење за људске
ресурсе Полицијске управе за град Београд,
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Лица задужена за давање обавештења о
конкурсу: Ирена Божић и Зорана Бошковић, 011/279-7654 у периоду од 13.00 до 15.00
часова, сваког радног дана.

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 управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка:
30.07.2020.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 и уверење Основног

и Вишег суда да се против кандидата не води
кривични поступак, доказ да кандидат има
пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно
пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16 и 95/18 - 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 или 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Београд, Косовска 31

На основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”,
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција,
критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у Државном правобранилаштву II ДП-340/19 од 20. децембра 2019.
године и Закључка Комсије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава
51 број 112-13021/2019 од 26. децембра 2019.
године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У ДРЖАВНОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
I Орган у коме се радна места попуњавају:
Државно правобранилаштво, Београд, Косовска 31
II Радна места која се попуњавају:

1. Рачуноводствени послови,
у звању саветник

Група за финансијско-рачуноводствене
послове, Секретаријат
1 извршилац
Опис послова: врши контролу правилне примене рачуноводствених стандарда; врши финан-
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сијско-рачуноводствену контролу документације по основу реализације уговорених обавеза;
усаглашава књиговодствено стање основних
средстава са стањем утврђеним годишњим
пописом; усаглашава књиговодствене податке са подацима из Главне књиге која се води
у Управи за трезор; обавља и друге послове по
налогу Правобраниоца, секретара и руководиоца групе.
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, најмање три година радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и потребне компетенције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31

2. Систем администратор, у звању
саветник
Група за информатику и аналитику,
Секретаријат
1 извршилац

Опис послова: учествује у планирању, развоју, имплементацији и одржавању пословног,
апликативног софтвера; учествује у пројектима везаним за рад информационих и других
система за потребе Правобранилаштва; врши
инсталацију, конфигурацију сервера; подешава и администрира системски софтвер у Правобранилаштву; врши инсталацију и тестирање
софтверских апликација у Правобранилаштву;
израђује једноставније пословне апликације за
аутоматизацију послова аналитике и статистике
Правобранилаштва; администрира и прати рад
рачунарске мреже; изводи обуку корисника на
овим пословним апликацијама.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске или организационе науке
или електротехнике и рачунарства, 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, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и потребне компетенције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31

3. Административни и евиденциони
послови у јавним набавкама,
у звању референт
Група за јавне набавке и евиденционе
послове, Секретаријат
1 извршилац

Опис послова: прикупља, припрема и систематизује податке неопходне за припрему Плана
набавки; припрема податке неопходне за спровођење поступака набавки и јавних набавки; води евиденцију из делокруга рада Групе;
oбавља и друге послове по налогу Правобраниоца и секретара.
Услови: средња стручна спрема друштвеног,
природног или техничког смера или гимназија,
IV степен, најмање две године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит и
потребне компетнције за то радно место.
Место рада: Београд, Косовска 31
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

За радно место под редним бројем 2:

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.

Посебна функционална компетенција за област
рада Секретаријат Државног правобранилаштва (познавање прописа релевантних за надлежност и уређење Државног правобранилаштва;
познавање прописа релевантних за рад Секретаријата Државног правобранилаштва; знање
и вештине за израду аката из надлежности
Секретаријата Државног правобранилаштва),
провераваће се писаним (тест) и усменим путем
(разговор са кандидатом).

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 практичним радом на рачунару или увидом у доказ
о познавању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”, ако
учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и
жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу „Рад на рачунару“) достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције на
нивоу који је неопходан за обављање послова
на радном месту.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област
рада финансијско-материјални послови (извршење буџета), провераваће се писаним (тест) и
усменим путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за област
рада Секретаријат Државног правобранилаштва (познавање прописа релевантних за надлежност и уређење Државног правобранилаштва;
познавање прописа релевантних за рад Секретаријата Државног правобранилаштва; знање
и вештине за израду аката из надлежности
Секретаријата Државног правобранилаштва),
провераваће се писаним (тест) и усменим путем
(разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - познавање релевантних прописа из делокруга рада радног места
(Закон о правобранилаштву, Закон о буџету,
Закон о буџетском сиситему и Закон о рачуноводству), провераваће се провераваће се
писаним (тест) и усменим путем (разговор са
кандидатом).

Посебна функционална компетенција за област
рада информатички послови (базе података;
Оffice пакет и интернет технологија), провераваће се писаним (тест) и усменим путем (разговор са кандидатом).

Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - познавање релевантних
прописа из делокруга рада радног места (Закон
о правобранилаштву и Закон о информационој
безбедности), провераваће се писаним (тест) и
усменим путем (разговор са кандидатом).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област
рада административни послови (припрема
материјала и вођење записника на састанцима), провераваће се писаним (тест) и усменим
путем (разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за област
рада Секретаријат Државног правобранилаштва (познавање прописа релевантних за надлежност и уређење Државног правобранилаштва;
познавање прописа релевантних за рад Секретаријата Државног правобранилаштва; знање
и вештине за израду аката из надлежности
Секретаријата Државног правобранилаштва),
провераваће се писаним (тест) и усменим путем
(разговор са кандидатом).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - познавање релевантних прописа из делокруга рада радног места
(Закон о правобранилаштву), провераваће се
писаним (тест) и усменим путем (разговор са
кандидатом).
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције
су: управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа; савесност,
посвећеност и интегритет. Понашајне компетенције проверава дипломирани психолог
путем интервјуа базираном на компетенцијама
и упитника.
Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна
места: Процена мотивације за рад на радном
месту у органу и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са
Конкурсном комисијом (усмено).
IV 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; да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни
конкурс подноси се на Обрасцу пријаве који је
доступан на интернет презентацији Државног
правобранилаштва (www.dpb.gov.rs) или у
штампаној верзији у писарници Државног пра22.07.2020. | Број 891 |
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вобранилаштва, Београд, Косовска 31. Образац
пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве на јавни конкурс садржи: податке
о конкурсу, личне податке, адресу становања,
телефон, електронску адресу, образовање,
стручне и друге испите подносиоца пријаве који
су услов за заснивање радног односа, податак
о знању рада на рачунару, додатне едукације,
радно искуство, посебне услове, добровољно дату изјаву о припрадности националној
мањини, посебне изјаве од значаја за учешће
у конкусним поступцима у државним органима.
Пријава на јавни конкус може се поднети путем
поште или непосредно на писарници Државног
правобранилаштва, Београд, Косовска 31. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу. Подносиоци
пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од дана пријема пријаве,
достављањем наведеног податка на начин који
је кандидат у пријави назначио за доставу обавештења.
VI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са кандидатима 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 31. јула 2020. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на начин
који су навели у својим пријавама. Провера
свих компетенција ће се вршити у просторијама
Државног правобранилашта, Београд, Косовска
31. Кандидати који успешно прођу једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму,
месту и времену спровођења наредне фазе
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
VII Докази које прилажу само кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- 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 без положеног
државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог,
да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити
сама (члан 103. став 3).
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Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима.
Наведене доказе кандидат може доставити уз
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у
органу у коме ради или решења да је државни
службеник нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу
приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање „Послови”.
IX Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервијуа са Конкусрном комисијом позваће се да у року од 5 радних дана од дана
пријема обавештења приложе остале доказе
који се прилажу у конкусрном поступку. Кандидати који у остављеном року не приложе
остале доказе који се прилажу у конкурсном
поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писаним путем се обавештавају
да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу наведену у
огласу.
X Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на
јавни конкурс шаље се поштом или предаје
непосредно на писарници Државног правобранилаштва, 11000 Београд, ул. Косовска 31, са
назнаком „Пријава на јавни конкурс - за извршилачко радно место ___” (навести назив радног места или редни број под којим је радно
место оглашено).
XI Изборни поступак: Списак кандидата који
испуњавају услове за запослење на радном
месту и међу којима се спроводи изборни поступак, објављује се на интернет презентацији
Државног правобранилаштва према шифрама
њихове пријаве.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих функционалних компетенција
Конкурсна комисија ће обавестити о времену и
месту провере посебних функционалних компетенција, а потом и о времену и месту провере
понашајних компетенција и на крају обавити
интервју са кандидатима.

ме. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, подлежу пробном
раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Напомене: Сви докази прилажу се на српском
језику, односно уколико су на страном језику
морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема,
а која је стечена у иностранству мора бити
нострификована.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Свака
фаза изборног поступка у селекцији кандидата
биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних могу
се наћи на сајту Државног правобранилаштва
(www.dpb.gov.rs).
Обавештавају се учесници јавног конкурса да
ће се документација враћати искључиво на
писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Овај конкурс објављује се на веб-страници
Државног правобранилаштва www.dpb.gov.rs,
на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-Управе, на
огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

НИШ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Ниш, Страхињића Бана бб

Нишавски управни округ на основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 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. фебруара 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Нишавски управни округ, Ниш, Страхињића
Бана бб
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку
пословима јавних набавки

XII Лица задужена за давање обавештења о
јавном конкурсу: Ивана Милошевић, телефон:
011/635-93-54 и Соња Аритоновић, телефон:
011/635-93-71.

Стручна служба, звање млађи саветник
1 извршилац

XIII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено вре-

Опис послова: Учествује у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не
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примењује, прикупља и обрађује податке о
потребама и добрима, услугама и радовима у
циљу спровођења јавних набавки и набавки
на које се закон не примењује; прима понуде
и исте доставља Комисији за избор најповољнијег понуђача, води дневник јавних набавки
и набавки на које се закон не примењује, прикупља податке за израду стручних анализа и
извештаја из области јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; прикупља
податке и учествује у припреми годишњег
плана јавних набавки, плана набавки на које
се закон не примењује, учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије, припрема документацију у поступцима јавних набавки, води евиденције о закљученим уговорима
у поступку јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује и прати реализацију јавних
набавки; припрема и обрађује све податке за
набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара, као и друге послове по
налогу начелнице Нишавског управног округа
и шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области економије 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,
најмање једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона
о државним службеницима, кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима, доступна су сва радна места и избор
кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак се спроводи у више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне функционалне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервију са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција
за извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовању знања и вештина у основама
коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (редно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање овде компетенције. Информације
Бесплатна публикација о запошљавању

о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја по резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
Радно место за подршку пословима јавних
набавки:
1. Посебне функционалне компетенције у
одређеној области рада - посебна функционална компетенција за област рада послова јавних
набавки; методологија за припрему конкурсне
документације у поступку јавних набавки; провера ће се обавити писаним путем.
2. Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место - прописи из надлежности органа, Уредба о управним окрузима - провера ће се обавити писаним путем.
3. Прописи из делокруга радног места - Закон
о јавним набавкама; провера ће се обављати
писаним путем.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција, могу се наћи на интернет презентацији Нишавског управног округа: www.nis.
okrug.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација
ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачко радно место: процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу: Улица Страхињића Бана
бб, 18000 Ниш или се предају непосредно на
писарницу Нишавског управног округа, Улица
Страхињића Бана бб, 18000 Ниш, са назнаком
„За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења:
Зоран Тодоровић, тел. 018/505-143 и Биљана
Ристић, тел. 018/505-161, од 09.00 до 13.00
часова, Стручна служба Нишавског управног
округа.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Нишавског управног округа или у

штампаној верзији на писарници Нишавског
управног округа, Улица Страхињића Бана бб,
18000 Ниш.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе 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;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акт из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увод, 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. Наведене доказе
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да
орган прибави податке о којма се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити
сам.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који
су успешно прошли претходне фазе изборног
поступка, пре интервијуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних
дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе,
који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење,
писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу
Нишавског управног округа.
22.07.2020. | Број 891 |

13

Администрација и управа

XI Врста радног односа: Радни однос на
неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 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 10.08.2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
понашајних компетенција, посебних функционалних компетенција, обавиће се у просторијама Секретаријата за управљање кадровима
Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2,
у Београду, док ће се завршни разговор одвијати онлајн, с тим што ће се кандидати који су
успешно прошли проверу налазити у просторијама Нишавског управног округа, Улица Страхињића Бана бб, у Нишу.
Кандидати 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 имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли
и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном
року. Положен државни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа. Пробни
рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за
радни однос на неодређено време траје шест
месеци. Државни службеник на пробном раду,
који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит, полаже
државни стручни испит у року од шест месеци
од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве 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.
Овај конкурс се објављује на веб-страници
Нишавског управног округа: www.nis.okrug.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима:www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Ниш, Страхињића Бана бб

Нишавски управни округ на основу члана 54
Закона о државним службеницима („Службени
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1
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Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и
Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-4181/2020 од 26. маја 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У СВОЈСТВУ
ПРИПРАВНИКА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Нишавски управни округ, Ниш, Страхињића
Бана бб.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за подршку правним
и кадровским пословима у звању
Млађи саветник
Одсек за опште послове
1 приправник

Опис послова: Учествује у припреми аката о правима, дужностима и одговорностима
државних службеника и намештеника; учествује у поступку правилног спровођења поступка вредновања радне успешности; учествује у
припреми и изради нацрта кадровског плана;
прикупља информације и учествује у изради општих и појединачних аката; прикупља
податке и учествује у обављању послова којима се обезбеђује доступност информацијама од
јавног значаја; учествује у припреми уговора
које закључује управни округ; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
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,
најмање једну годину радног искуства у струци
или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
III Компетенције које се проверавају у
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона
о државним службеницима, кандидатима при
запошљавању у државни орган, под једнаким
условима, доступна су сва радна места и избор
кандидата се врши на основу провере компетенција. Изборни поступак се спроводи у више
обавезних фаза у којима се проверавају опште
функционалне, посебне функционалне и понашајне функционалне компетенције и фазе у
којој се спроводи интервију са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
Провера општих функционалних компетенција
за извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”
(поседовању знања и вештина у основама

коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако кандидат поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да
на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом
у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање овде 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.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја по резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних компетенција и то:
Радно место за подршку правним и кадровским
пословима:
1. Посебне функционалне компетенције у
одређеној области рада - посебна функционална компетенција за област послови управљања
људским ресурсима; управљање људским
ресурсима базирано на компетенцијама, провераваће се писаним путем.
2. Посебне функционалне компетенције за
одређено радно место - прописи из надлежности органа; Уредба о управним окрузима - провераваће се писаним путем.
3. Прописи из делокруга радног места - посебан
колективни уговор за државне органе, провераваће се писаним путем.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција, могу се наћи на интернет презентацији Нишавског управног округа: www.nis.
okrug.gov.rs.
Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу
се поштом на адресу: Улица Страхињића Бана
бб, 18000 Ниш или се предају непосредно на
писарницу Нишавског управног округа, Улица
Страхињића Бана бб, 18000 Ниш, са назнаком:
„За јавни конкурс”.
V Лица задужена за давање обавештења:
Зоран Тодоровић, тел. 018/505-143 и Биљана
Ристић, тел. 018/505-161, од 09.00 до 13.00
часова, Стручна служба Нишавског управног
округа.
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VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.

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

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

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 Нишавског управног округа.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на
обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима и Нишавског управног округа или у штампаној верзији на писарници Нишавског управног
округа, Улица Страхињића Бана бб, 18000
Ниш.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервијуа 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;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци (потврда, решење и
други акт из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о
положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016), прописано је, између осталог, да у поступку који
се покреће по захтеву странке орган може да
врши увод, 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. Наведене доказе
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да
орган прибави податке о којма се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити
сам.
Бесплатна публикација о запошљавању

XI Врста радног односа: Радни однос на
одређено време - приправник.
XII Датум и место провере компетенција
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима 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 10.08.2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем на адресе
које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
понашајних компетенција, посебних функционалних компетенција, обавиће се у просторијама Секретаријата за управљање кадровима
Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2,
у Београду, док ће се завршни разговор одвијати онлајн, с тим што ће се кандидати који су
успешно прошли проверу налазити у просторијама Нишавског управног округа, Страхињића
Бана бб у Нишу.
Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли
и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни испит није услов,
нити предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут
заснивају радни однос у државном органу.
Пробни рад за радни однос на неодрежено
време траје шест месеци. Државни службеник
на пробном раду, који је засновао радни однос
на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодрђено
време а који нема положен државни стручни
испит, полаже државни стручни испит у року
од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве 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.

Трговина и услуге
MEDICO PHARM SERVIS

11309 Лештане, Кружни пут 36
тел. 063/229-395

Возач-магационер

2 извршиоца - једно лице особа
са инвалидитетом
УСЛОВИ: Рад на развозу робе до апотека,
пријему и опреми робе у магацину и припреми
требовања за купце. Пријаве слати на имејл-адресу: dejan.kontar@medicopharm.com.

УР „МИРАЖ ИН” ВАРВАРИН
37260 Варварин, Трг Мирка Томића бб
тел. 063/294-394

Кувар

пробни рад 2 месеца
УСЛОВИ: Опис посла: припрема и сервирање
брзе хране. Рад у сменама; обезбеђен је превоз, смештај и исхрана. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу на број телефона: 063/294-394.

„NOTEGA SECURITY” DOO
Београд, Јосифа Маринковића 2

Хигијеничар/кa

на одређено време
40 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Трајање конкурса:
до попуне. Контак са послодавцем путем телефона: 063/1182-754.

АГЕНЦИЈА
„GEOGIS & MAP”
Чачак, Милете Ћурчића 14/2
тел. 069/412-99-44
е-mail: geogismap@orion.rs

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

Овај конкурс се објављује на веб-страници
Нишавског управног округа: www.nis.okrug.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.

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

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.

УСЛОВИ: III - IV ниво квалификације, смер:
кувар, радно искуство: 36 месеци на истим
пословима.

Кувар

2 извршиоца

22.07.2020. | Број 891 |
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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.

„COMCEN” DOO
11080 Земун, Земун Поље
Дејана Дубајића 17в
тел. 011/4140-760
e-mail: ivana@comcen.rs, logistich@comcen.rs

Магационер
УСЛОВИ: III и IV степен, потребно радно искуство од 12 месеци. Кандидати своје пријаве
могу слати на мејл-адресу: ivana@comcen.rs,
logistich@comcen.rs или се могу пријавити на
број телефона: 011/4140-760

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„НОВЕ ИДЕЈЕ” ДОО
ЧАЧАК

Магационер
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација, без
обзира на смер; пожељно радно искуство на
истим или сличним пословима; пожељно познавање грађевинских машина и алата; обавезна
возачка дозвола Б категорије; пожељно знање
рада на рачунару. Опис посла: рад у централном и градилишном магацину. Кандидати своју
радну биографију могу доставити на мејл:
milka@obikg.rs, могу је доставити лично у просторије послодавца, улица Шумадијске дивизије
1А или могу да се јаве на контакт телефон:
034/300-077, најкасније до 31.07.2020. године.

Медицина

Саветник за безбедност
и здравље на раду

Фармацеутски техничар у апотеци

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са мотивационим
писмом, биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на e-mail:
office@noveideje.rs, до 20.08.2020. године.
| Број 891 | 22.07.2020.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

на одређено време до 3 месеца

11080 Земун
тел. 063/874-7087

УСЛОВИ: високо образовање 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 из области инжењерства заштите
на раду; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; изражене комуникацијске способности.

конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи - општи
смер, оверену фотокопију уверења (потврде)
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену
фотокопију решења о упису у именик коморе.
Пријаве кандидата које не садрже тражену
документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по
истеку овог рока сматраће се неблаговременим
и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230
Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за
сестру” или лично у просторијама болнице.

Виши радиолошки техничар

ALTIORA PHARMA

32103 Чачак, Драгослава Бојића 115
e-mail: office@noveideje.rs

Опис послова: спроводи поступак процене
ризика; врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја
и средстава и опреме за личну заштиту на
раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и
здравих услова рада; организује превентивна
и периодична испитивања услова радне околине; организује превентивне и периодичне
прегледе и проверу опреме за рад; предлаже
мере за побољшање услова рада, нарочито
на радном месту са повећаним ризиком; свакодневно прати и контролише примену мера
за безбедност и здравље код послодавца; прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у
вези са радом, учествује у утврђивању њихових узрока, и припрема извештаје са предлозима и мерама за њихово отклањање; припрема и спроводи оспособљавање запослених за
безбедан и здрав рад; припрема упутства за
безбедан рад и контролише њихову примену;
забрањује рад на радном месту или употребу
средстава за рад, у случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог; сарађује и координира рад са службом
медицине рада по свим питањима у области
безбедности и здравља на раду; континуирано усавршава знања у области безбеднoсти
и здравља на раду; као стручно лице обавља
послове безбедности и здравља на раду код
другог послодавца на основу закљученог уговора.
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„ОБИ” ДОО, БЕОГРАД

34000 Крагујевац, РЈ Шумадијске дивизије 1а
e-mail: milka@obikg.rs
тел. 034/300-077

са пробним радом од месец дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није
потребно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона:
063/8747-087.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: Потребна документација: пријава на
конкурс са биографијом, оверена фотокопија
дипломе медицинског факултета, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
оверена фотокопија лиценце, извод из матичне
књиге рођених (оригинал или фотокопија, не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци).
Остали услови: VII/1 степен стручне спреме,
завршен медицински факултет, положен стручни испит за звање доктора медицине и поседовање лиценце или решења о упису у Комору.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од
дана објављивања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
са биографијом и потребном документацијом
доставити на адресу: Дом здравља Кучево,
Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком
„Пријава на оглас за радно место ___________
редни број __________”.

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

Медицинска сестра - техничар
општег смера
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
- општи смер; положен стручни испит; лиценца
за рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер за
радиолошке техничаре или висока здравствена
школа струковних студија, смер за радиолошке техничаре, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању
вишег радиолошког техничара. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената
којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3), на наведној адреси, са
назнаком за који конкурс се подноси пријава.
Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за
обраду податка о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Одговорни интерни ревизор

на одређено време због повећаног
обима посла, најдуже до 6 месеци
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту за интерног ревизора,
уверење да кандидат није осуђиван (уверење
издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да
се против кандидата не води истрага и кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од
6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у огласним
новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа, могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација и провере стручног знања који су важни за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити
објављена на огласној табли поред писарнице
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд и на сајту Дома здравља
Раковица. Пријаве слати поштом на адресу:
Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лично
доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
због повећаног обима посла, а најдуже
до 24 месеца, за рад у Служби за
обављање заједничких послова,
Одсек техничких послова
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку биографију,
фотокопију извода из матичне књиге рођених/
венчаних, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном основном образовању.
Опис послова: одржава хигијену просторија и
опреме у којима се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним
просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове
прања, пеглања и одржавања одеће, веша и
друге робе за потребе здравствене установе.
Обавља послове дезинфекције просторија,
предмета, прибора и инвентара. Обавља послове уклањања и одношења нечистог веша на
прање. Уклања и друге нечисте отпадне материјале и предмете одношењем на то одређено
место. Обавља послове доношења и спремања
чистог веша као и послове требовања и доношења потрошног и другог материјала неопходног за рад служби. Обавља послове на које је
овлашћен решењем или одлуком директора,
а који су из делокруга рада службе у оквиру
свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања. За свој
рад одговара шефу одсека техничких и других
послова.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за
заснивање радног односа за напред наведено
радно место подносе се у неовереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, донети
лично у писарницу Дома здравља Параћин или
послати на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава за конкурс за радно место спремачице за рад у Служби за обављање заједничких
послова, Одсек техничких послова”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови”. Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон: 035/573-186.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

1. Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката
од крви и дијагностичких средстава,
на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла
Опис посла: обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви у Заводу и
на терену, збрињава нежељене реакције код
давалаца крви, организује и руководи радом
Бесплатна публикација о запошљавању

мобилне екипе на терену, стара се о стручном
и савесном раду екипе, учествује у реализацији
програма прикупљања крви, води прописану
здравствену документацију и евиденцију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује
са организаторима акција прикупљања крви и
медијима на терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре, обавља и друге послове из делокруга
рада Одељења за давалаштво крви.
УСЛОВИ: високо образовање - на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године, односно на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине. Потребна документација: пријава на оглас, фотокопија дипломе
о завршеном медицинском факултету, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода
из матичне књиге рођених, фотокопија личне
карте, кратка биографија (CV), доказ о радном
искуству у виду уверења/потврде послодавца,
фотокопија радне књижице и сл.

2. Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви
Службе за прикупљање крви,
тестирање, производњу продуката
од крви и дијагностичких средстава,
на одређено време до 24 месеца,
због повећаног обима посла
Опис посла: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у
Заводу и на терену, води рачуна о исправности
опреме и апарата за рад (дневно, недељно,
месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних
извештаја, учествује у изради документације
ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада,
води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне
средине, врши пријем добровољних давалаца
(ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на
терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК
у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом
на плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за
имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након
давања крви у Заводу и на терену, учествује
у збрињавању нежељених реакција код ДДК у
Заводу и на терену, доставља узорке узете крви
од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви,
уз спроводну листу, обавља и друге послове
из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода, за
свој рад одговара главном техничару Одељења,
главном техничару Службе, шефу Одељења,
начелнику Службе, главном техничару завода
и директору Завода.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, стручни
испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у том звању. Потребна документација:
пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења
о завршеној медицинској школи лабораторијског или општег смера, фотокопија уверења
о положеном стручном испиту, фотокопија
лиценце, фотокопија извода из матичне књиге
рођених, фотокопија личне карте, кратка био-

графија (CV), доказ о радном искуству у виду
уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и др.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама „Послови” Националне службе
за запошљавање. Оглас је објављен и на вебсајту Министарства здравља Републике Србије
и веб-сајту Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе путем поште на адресу:
Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук
Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са назнаком „За
оглас” или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине, сваког радног дана од
8 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Докторе медицине

у Служби за здравствену заштиту
одраслог становништва са хитном
медицинском помоћи, кућним лечењем
и поливалентном патронажом
Опис посла: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора
ризика за настанак болести, прати здравствено
стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже
и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; организује и спроводи
прописане систематске, циљане и скрининг
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, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
даје оцену о здравственом стању и упућује на
оцену радне способности, иде у кућне посете
у оквиру теренског рада - 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; води све
прописане медицинске евиденције, све предузете мере бележи у картон осигураника или
протокол, обавља и друге послове предвиђене
Правилником.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат је дужан да испуњава и следеће
услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, одобрење за самосталан
рад (лиценца или решење о упису у именик
Лекарске коморе). Уз пријаву - молбу (обавезно навести број и датум огласа) кандидати прилажу неоверене копије следеће документације: диплома о стеченом образовању
одговарајућег профила, 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), потпуна лична и
радна биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом (преко којих ће се вршити
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кореспонденција - заказивање интервјуа са
кандидатима) и изјавом да није осуђиван. О
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему, одлучиће директор. Кандидати који не дођу на интервју неће бити
рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор. 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 Служба
за правне, економско-финансијске и техничке послове Дома здравља Велико Градиште.
Приликом заснивања радног односа кандидат
који се прима у радни однос дужан је да достави лекарско уверење. Доказ да кандидат није
осуђиван - уверење издаје МУП и документацију претходно наведену уз пријаву - молбу, у
оригиналу или оверене фотокопије, доставити
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” (интернет страници Националне службе за запошљавање) и
страници Министарства здравља РС. Пријаве
на оглас достављати у затвореним ковертама,
на писарници Дома здравља Велико Градиште
или путем поште на адресу: Дом здравља
Велико Градиште, Војводе Путника 28, 12220
Велико Градиште, уз напомену „Пријава на
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе информације можете се
обратити на телефон: 012/662-240.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ТРГОВИШТЕ
17525 Трговиште, Краља Петра I
Карађорђевића 81
тел. 017/452-210

Оглас објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови” за радно место: возач ХМП у
Дому здравља Трговиште, на одређено време,
исправља се у делу који се односи на услове
за заснивање радног односа, где се у тексту:
„завршена средња школа IV степен стручне
спреме”, додаје: III степеном стручне спреме и
треба да гласи: завршена средња школа III/IV
степен стручне спреме.

„САНИ ОПТИК” ДОО БЕОГРАД
11000 Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/1067-007
e-mail: slobadan.trboljevac@sani.co.rs

Доктор медицине

на одређено време,
Пословна јединица Вршац
УСЛОВИ: VII ниво квалификације, доктор
медицине; познавање рада на рачунару (MC
office); радно искуство небитно - за докторе
медицине без искуства у овом домену рада
пружамо адекватну обуку, саветовање и пружање најадекватнијег решења приликом избора и коришћења наочара и сочива. Рад у сменама. Кандидати могу своје пријаве да доставе
имејлом, поштом на горе наведену адресу или
на број тел. 063/106-7007. Трајање конкурса: 15 дана од објављивања у публикацији
„Послови”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКОХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ „БАЊИЦА”

складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани
на разговор.

Спремачица - хигијеничар

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама
на истим или сличним пословима. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи - 2. степен стручне
спреме (са просечном оценом), потврду издату
од стране Националне службе за запошљавање
о дужини чекања на запослење, доказ о радном
искуству у струци (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца), фотокопију личне
карте или очитану личну карту (уколико лична
карта поседује чип), биографију са адресом и
контакт телефоном.

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

11 извршилаца

Помоћни радник

у Техничкој служби

Помоћни радник
у кухињи

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама
на истим или сличним пословима. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној основној школи (са просечном оценом), доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), фотокопију личне карте или очитану личну
карту (уколико лична карта поседује чип), биографију са адресом и контакт телефоном.

Возач санитетског возила
у болничким установама

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство
у стационарним здравственим установама на
истим или сличним пословима, положен возачки испит за возача Б и Ц категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој саобраћајној школи (са
просечном оценом), потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење, доказ о радном искуству
у струци након положеног испита на пословима возача (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопију личне карте
или очитану личну карту (уколико лична карта
поседује чип), фотокопију возачке дозволе или
очитану возачку дозволу, биографију са адресом и контакт телефоном.

Мајстор одржавања (руковалац
парних и топловодних котлова)
УСЛОВИ: средња стручна спрема (III степен),
пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим
или сличним пословима. Кандидати су обавезни
да уз пријаву са биографијом доставе: оверен
препис или фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи (са просечном оценом), потврду издату од стране Националне службе за
запошљавање о дужини чекања на запослење,
доказ о радном искуству на истим или сличним
пословима (фотокопија радне књижице или
потврда послодавца), фотокопију личне карте
или очитану личну карту (уколико лична карта
поседује чип), биографију са адресом и контакт
телефоном.
ОСТАЛО: Пробни рад је шест месеци. Пријаве
са непотпуном документацијом или које нису у

Возач санитетског возила

за рад у Служби за хемодијализу
УСЛОВИ: завршена средња школа, положен
возачки испит најмање Б категорије, сви кандидати морају испуњавати услове за заснивање
радног односа утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/14 - УС И 137/17) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), лекарско уверење као доказ опште
здравствене способности, доказ да се против
канидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда
не старије од 6 месеци). Уз пријаву кандидати
за радно место подносе доказе о испуњености
општих и посебних услова у оригиналу или овереним копијама, не старијим од шест месеци, уз
краћу биографију са пропратним писмом. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Дома здравља
„Др Милорад Влајковић” Барајево, односно
интернет страницама Дома здравља „Др Милорад Влајковић” Барајево и Националне службе
за запошљавање. Пријаве на оглас могу се поднети лично или на писарници Дома здравља
„Др Милорад Влајковић” Барајево, Светосавска
91, сваког радног дана од 07 до 15 часова или
послати препоручено поштом на адресу, са назнаком: „За оглас - возач санитетског возила”.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни
физиотерапеут (VI степен), положен стручни
испит и радно искуство са полупокретним и
непокретним пацијентима.

Техничар одржавања одеће - пеглач
УСЛОВИ: основно образовање/КВ, радно искуство на пословима пеглача.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе:
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи и положеном стручном испиту. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним
ковертама на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава за оглас”, са
навођењем радног места за које се конкурише.
Пријаве морају да буду примљене у Клиници
најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа као последњег дана рока за подношење
пријава, до 14.00 часова, без обзира на начин
доставе. Пријаве које буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у овом
огласу сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком
датума и сата када су примљене у Клиници.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стручне спреме, положен стручни испит
и поседовање лиценце за рад или решење о
упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
општи смер
6 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
смер општи - IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: пријаву у којој наводе за које послове 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 оверену фотокопију решења о упису у комору; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
потврду да се против кандидата не води истражни и кривични поступак. Поред општих услова
за заснивање радног односа утврђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава и посебне
услове утврђене Правилником о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Нови
Пазар. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекасрко уверење као доказ о здраственој 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. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор уколико
су потребне додатне информације које могу бити
важне за доношење одлуке о пријему. Одлуку
о избору кандидата биће истакнута на огласној
табли Опште болнице Нови Пазар, у року од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве
са документацијом доставити на горе наведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас”, од 07 до
14 сати или на горенаведену адресу или контакт
телефона. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

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

Оглас објављен у публикацији „Послови”
01.07.2020. године, поништава се за радна места:
• виша 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 и
• фризер-берберин у посебним условима рада
на одређено време због повећаног обима посла, до 3 месеца.
Бесплатна публикација о запошљавању

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

1. Спремач/спремачица

просторија у болничким установама
специјализовани за психијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са боловања
преко 30 дана
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати за
радно место морају предати: кратку биографију
(CV), пријаву на оглас, оверену фотокопију
доказа о завршеном основном образовању. 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: Цара
Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у
архиви болнице са назнаком „Оглас”, у року од
8 дана од дана објављивања огласа. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско
уверење о општој здравственој способности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

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

Дипломирани фармацеут
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.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања,
Одељење ендокринологије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или општег смера;
положен стручни испит; најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту;
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са
назнаком радног места за које се конкурише.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„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). 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.
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.

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања и одржавања уређаја
и опреме
пробни рад 3 месеца
2 извршоца

УСЛОВИ: најмање средње образовање; познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима.
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Опис послова: обавља све административне
послове (карнет, превоз, прековремени рад,
план дежурстава, плаћена одсуства), обавља
све послове на отварању и обради радних
налога и води дневне евиденције о раду,
врши аналитичку обраду и контролу и ради
извештаје о утрошку горива, обавља административни део посла набавки и ангажовања
сервиса, врши дневну анализу нереализованих
радних налога, припрема месечни извештај
реализације радних налога, припрема месечни извештај утрошка техничког материјала,
припрема евиденцију за осигурање имовине
(објекта, опреме), води евиденцију техничке документације, припрема инвестициону
- техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова
на објектима, ради остале послове који су му
сродни по структури радног места и искуствено-практичним знањима, по налогу начелника
службе, којем одговара за свој рад.

Виша медицинска сестра - техничар
у амбуланти
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање здравствене струке: на
основним студијама првог степена (струковне/
академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од
најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре; познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и
Windows). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са
праксом и стандардима савремене здравствене
неге, о чему води прописану медицинску документацију, спроводи план здравствено-васпитног рада вишег и средњег медицинског кадра,
сачињава план стручног усавршавања медицинских сестара у служби, прати медицинска достигнућа и предлаже нове методе рада у здравственој нези, израђује месечне, тромесечне,
шестомесечне и годишње извештаје за све лекаре (превентива и куратива) и завршни годишњи
извештај, ради све послове описане код медицинске сестре-техничара са средњом спремом,
стара се о правилном чувању, утрошку и роковима важности лекова, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и
санитетског материјала, врши обуку приправника и млађих техничара, фактурише пружене
здравствене услуге, ради и остале медицинске
и административне послове из домена своје
струке по налогу одговорне сестре, за свој рад
одговара одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
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.

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”
11030 Београд, Пожешка 82

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене
послове
у Служби за правне, економскофинансијске, техничке и др. сличне
послове

УСЛОВИ: високо образовање: на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким
струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; знање рада на рачунару. Кандидат подноси следећу документацију: пријаву
на оглас са кратком биографијом, извод из
матичне књиге рођених/венчаних, уверење о
држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију личне карте. Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, сајту
Министарства здравља РС и интернет страници
Дома здравља „Др Симо Милошевић”. Пријаве
се подносе на адресу Дома здравља „Др Симо
Милошевић”, Пожешка 82, 11030 Београд или
на архиви ДЗ, III спрат, соба бр.15. Пријаве
поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносилаца
молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука
о избору кандидата на расписани конкурс биће
објављена сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

ван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене 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.
Контакт телефон: 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)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

за рад у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

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

Социјални радник

високо образовање другог степена /
мастер академске студије, на одређено
време због повећаног обима посла,
у периоду од 12 месеци и пробним
радом од 3 месеца
2 извршиоца
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, 113/17, 95/18) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом. Као доказ
радног искуства (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) кандидати треба
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. 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 осуђи-

2. Виша медицинска сестра техничар

у операционој сали - одговорна
инструментарка за рад у Одсеку
операционе сале у Служби за
гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог до истека одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша
мед. сестра - техничар или виши мед. техничар
инструментар или висока медицинска школа
струковних студија, струковна медицинска сестра или хируршког смера, VI/1 или VI/2 степен;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

3. Виша медицинска сестра техничар

у операционој сали за рад на Одељењу
операционе сале Сектора за хируршке
гране, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог до
истека одсуства са рада ради посебне
неге детета
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша
мед. сестра - техничар или виши мед. техничар
инструментар или висока медицинска школа
струковних студија, струковна медицинска сестра или хируршког смера, VI/1 или VI/2степен;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.
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4. Виша медицинска сестра техничар

на осталим болничким одељењима
- одговорна сестра за рад у Одсеку
за палијативно лечење у Служби за
продужено лечење и негу, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша
мед. сестра - техничар, VI/1 степен или висока
медицинска школа струковних студија или завршен медицински факултет, основне струковне
студије првог степена на студијском програму
струковна медицинска сестра - техничар - VI/2
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за
рад на Одељењу кардиологије у Служби
за интерну медицину, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског
одуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту
за рад у Одсеку полуинтензивне неге
акушерства у Служби за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
на одређено време, ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен; стручни
испит, лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

7. Гинеколошко-акушерска сестра бабица у породилишту
за рад на Одељењу акушерства у
Служби за гинекологију и акушерство
са неонатологијом, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог до истека одсуства са рада
ради посебне неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-акушерског смера, IV степен; стручни
испит, лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

8. Медицинска сестра - техничар на
интензивној нези нивоа 2

за рад на Одељењу за хируршку
интензивну негу у Служби за хирургију,
на одређено време, ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

9. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за
рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије
на Трећем одељењу - општа хирургија
и хепатобилијарна хирургија Службе
за хирургију, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Бесплатна публикација о запошљавању

10. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за
рад у Одсеку за гастро хирургију Службе
за хирургију, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

11. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали за рад у Одсеку
анестезије за службу ортопедије,
трауматологије, офталмологије и
оториноларингологије Службе за
анестезиологију и реаниматологију,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња мед. школа општег смера, IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног искуства у наведеном звању.

12. Медицинска сестра - техничар

у операционој сали за рад у Одељењу
анестезије Службе за анестезиологију
и реаниматологију, на одређено време,
ради замене привремено одсутног
запосленог до истека породиљског
одсуства
УСЛОВИ: средња мед. школа општег смера, IV
степен; стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног искуства у наведеном звању.

13. Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
рад у Дневној болници интернистичке
службе Службе за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

14. Медицинска сестра - техничар

у онкологији, хемиотерапији и
брахитерапији за рад у Дневној болници
за хемиотерапију при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

15. Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

за рад у ОРЛ амбуланти за
специјалистичко-консултативне
прегледе Службе за
оториноларингологију, на одређено
време ради замене привремено одсутног
запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац. 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 наведну адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и
техничког одржавања и одржавања
уређаја и опреме
за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима

УСЛОВИ: 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; грађевинске, електротехничке или машинске струке;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године грађевинске, електротехничке или
машинске струке VII/1 степен стручне спреме; знање рада на рачунару; положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу
са законом.

2. Помоћни радник

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби
за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа.

3. Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге за рад у Одељењу
за одржавање хигијене објеката и
простора у Служби за техничке, помоћне
и друге сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима
8 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа.

4. Оператер

у контакт центру, за рад у Одељењу
за послове безбедности, телефонске
централе и унутрашњег транспорта у
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима
УСЛОВИ: средња школска спрема, знање рада
на рачунару.
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5. Сервирка

за рад у Одсеку за серврање хране у
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове при Заједничким
немедицинским пословима
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

6. Техничар одржавања одеће

за рад у Одељењу за третман
медицинског отпада и вешерај у Служби
за техничке, помоћне и друге послове
при Заједничким немедицинским
пословима
3 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

7. Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство
у Служби за економске послове при
Заједничким немедицинским пословима
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац. Кандидати подносе:
За радно место бр. 1: 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), изјаву или
доказ о познавању рада на рачунару.
За радно место бр. 2, 3 и 6: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована, фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме).
За радно место бр. 5: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
са потврдм о радном искуству на наведеним
пословима, 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).
За радно место бр. 4, и 7: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, 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), изјаву
или доказ о познавању рада на рачунару.
За сва радна места: 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
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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.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенскоепидемиолошку заштиту, на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом
о раду; средње образовање из области медицине; 4. степен стручне спреме, медицинска
сестра - техничар општег смера, положен
стручни испит; лиценца; возачка дозвола
Б категорије. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверен препис или фотокопију лиценце или
решења о упису у комору; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану
изјаву да је кандидат активни возач; биографију са адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом
заснивања радног односа достави уверење о
здравственој способности. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава
на оглас број 10/2020”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаговремене
пријаве, неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и
лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих
метода и техника, кроз примену принципа и
процедура савремене медицине, о чему води
прописану медицинску документацију, односно
обавља послове у оквиру своје стручне спреме
под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену
заштиту становништва; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и
здравственим сарадницима; планира, надзире
и евалуира спровођење здравствене заштите;
утврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом и: 1. завршено 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. 2. положен стручни испит.
Уз пријаву треба доставити и: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном високом
образовању- медицинском факултету, 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 4. извод из МК рођених - оригинал.
Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицинска сестара
- техничар
5 извршилаца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу
са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску
документацију; обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану
терапију и контролише узимање лекова; врши
припрему болесника и асистира лекару при
интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава
лекара о стању пацијента; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор,
медицинску опрему, инструменте и материјал
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци
потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља
послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према
епидемиолошким индикацијама, врши унос
података у области здравствене статистике,
води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању
давалаштва крви и компонената крви; врши
прикупљање крви, компонената класичним и
аферентним процедурама, тестирање крви,
прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме;
у зависности од сложености и специфичности
радног места, сложености и специфичности
послова, сложености процедура, нивоа ризика,
контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом и: завршена средња медицинска школа - општи смер (IV степен) и положен стручни
испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. кратку
биографију са адресом и контакт телефоном,
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи (IV степен) - општи
смер, 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 4. извод из МК рођених
- оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.

Референт за финансијскорачуноводствене послове

у Одсеку плана, анализе и фактуре
Службе за економско-финансијске
послове, на одређено време од три
месеца
Опис послова: врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје
налог за финансијско задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих конта за
обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; води прописане електронске евиденције
и обавља електронска плаћања; контролише
евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама; прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне
књиге; прати измиривање обавеза по основу
пореза на добит; учествује у изради обрачуна
пореза на додату вредност; израђује месечне
извештаје о документацији и одговоран је за
њихову тачност; ажурира податке у одговарајућим базама; пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна; врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја,
обрађује податке и израђује статистичке табеле; обрачунава лична примања запослених по
свим основама у складу са законом и подзаконским актима; обрачунава порезе и доприносе
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на лична примања у складу са важећим законима и усмерава обрачунате износе у корист рачуна. непосредно одговара за тачност ових обрачуна; води аналитичку евиденцију обрачуна
личних примања и обустава из личних примања
запослених по свим основама и одговара за тачност, уредност и ажурност исте; води аналитичку евиденцију бруто и нето примања запослених по службама и усаглашава исту са главном
књигом; саставља прегледе обустава по кредитима и судским забранама за запослене за које
је обустава извршена и исте доставља надлежним органима и даваоцима кредита; по захтеву
запослених издаје потребне податке о примањима и обуставама и одговара за тачност истих;
саставља прегледе о примањима запослених и
часовима рада по квалификационој структури и
службама и одговара за тачност истих; попуњава податке о личним примањима запослених и
захтевима за коришћење потрошачких кредита
и одговара за тачност истих; саставља годишње
извештаје о примањима запослених и оствареним часовима рада као и о другим подацима и
доставља их надлежним органима и пензијско
инвалидским осигурањима; саставља месечне
рекапитулације рада по службама и доставља
их књиговодству и надлежним органима; одлаже и брине о трајном чувању истих листа, картона личних примања, обустава по кредитима и
другој документацији.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом и: завршена средња економска школа - економски/финансијски смер (IV степен)
и рад на рачунару. Уз пријаву треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, 2. оверену фотокопију дипломе о
завршеном средњем образовању - одговарајуће
струке, 3. извод из МК рођених - оригинал.

Радник обезбеђења
без оружја - чувар
на одређено време
од три месеца

Опис послова: чувар под посебним условима
рада; контролише улазак и излазак лица и евидентира посете; води књиге евиденција; обезбеђује објекат, запослене и друга лица; спроводи стални надзор над објектом; врши преглед
лица, пртљага, опреме и возила у објекту; прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци
имају са собом; контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, завршено средње образовање - одговарајуће струке и лиценца за вршење основних
послова службеника обезбеђења - без оружја.
Уз пријаву треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 2. оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању - одговарајуће струке, 3. извод из
МК рођених – оригинал, 4. оверену фотокопију
лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135, 12000
Пожаревац.

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Инжењер за рачунарске мреже

за рад у одељењу за ИТ послове,
на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Предност: поседовање додатних сертификата из ИТ области,
претходно искуство везано за ИТ послове у
области Здравства, поседовање возачке дозволе - Б категорије. Документација коју кандидат треба да приложи: пријава на конкурс
која обавезно садржи податке о радном месту
на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кандидат поседује), кратку биографију, фотокопију
дипломе тражене школе (оверену фотокопију),
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме) . Кандидат се прима
у радни однос са пуним радним временом на
одређено време због повећаног обима посла
у ИТ одељењу ЗУ Апотека Пожаревац. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове
огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних информација. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли
ЗУ Апотека Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше Пијаде 4, Пожаревац,
као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.
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. Особа за
контакт: Иван Лазаревић, тел. 012/523-127.
Пријаву са потребном документацијом доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 12

Оглас објављен 01.07.2020. године у публикацији „Послови” број 888, као и исправка огласа објављена 08.07.2020. године у публикацији
„Послови” број 889, поништавају се у целости.

ДОПУНА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДАРИНКА ЛУКИЋ”

15220 Коцељева, Немањина 8

Оглас објављен 08.07.2020. године, у публикацији „Послови” број 889, допуњује се у делу
назива радног места и исправно треба да гласи:
доктор медицине - изабрани лекар, на одређено време ради замене лекара на специјализацији, 2 извршиоца.

Здравство и социјална заштита
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

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.
УСЛОВИ: минимум III ниво квалификације, 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.

Култура и информисање
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 9
тел. 023/771-331

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора установе именује се
лице које поред законом прописаних општих
услова испуњава и следеће услове: 1) да
је пунолетно и пословно способно; 2) да је
држављанин Републике Србије; 3) да је завршио студије другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или струковне студије) у складу
са Законом о високом образовању почев од
10.09.2005. године, односно са завршеним
основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; 4) да има
пет година радног искуства; 5) да познаје рад
на рачунару (пословни пакет, интернет претраживачи); 6) да није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини
неподобним за обављање пословау државним
органима. 7) Кандидат за директора дужан је
да предложи програм рада Библиотеке Управом одбору. Стручна оспособљеност, знања
и вештине кандидата оцењују се у изборном
поступку увидом у податке из пријаве и доказе
уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером односно на други одговарајући
начин сходно потребама рада установе, у складу са важећим прописима. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања огласа
на сајту Националне службе за запошљавање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Управни
одбор Народне библиотеке Нови Бечеј, 23272
Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 9, са назнаком:
„Пријава на јавни конкурс за именовање директора Народне библиотеке Нови Бечеј - не отварати”. Пријава на конкурс садржи: 1) име и презима кандидата, датум и место рођења, адреса
становања; 2) број телефона, имејл-адресу;
22.07.2020. | Број 891 |
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3) податке о образовању; 4) податке о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс прилажу
се: извод из матичне књиге рођених (издат на
обрасцу сходно Закону о матичним књигама
(„Службени гласник РС”, бр. 20/2009 и 145/2014);
уверење о држављанству, не старије од шест
месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса на сајту Националне службе за запошљавање; диплома о стеченој стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство; уверење
надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци. Сви докази
прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника. Пријаве уз које
нису приложени тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Овај оглас се објављује на званичној интернет страници општине Нови Бечеј,
www.novibecej.com, на сајту Националне службе
за запошљавање и у дневном листу „Дневник”.

Саобраћај и везе
„STEEL-IMPEX” DOO

36000 Краљево, Аеродромска 3
тел. 064/386-1122
e-mail: kraljevo@steelimpex.rs

Возач камиона са приколицом и
грајфером
на одређено време

„КОНСТРУКТЕЛ” ДОО БЕОГРАД

Пољопривреда

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

„ИВА” ДОО

Инсталатер

37260 Варварин, Светосавска бб
тел. 037/788-828

Пољопривредни техничар
УСЛОВИ: завршена средња пољопривредна
школа.

Пољопривредни инжењер
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет,
предност ће имати инжењери пољопривреде
са смером заштите биља.
ОСТАЛО: Предвиђен је пробни рад месец дана.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефоне послодавца: 037/788-828 и
063/114-7815. Оглас је отворен до 13.09.2020.
године.

Индустрија и грађевинарство
„МЕТАЛОПЛАСТИКА” АД ЧАЈЕТИНА

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: образовање: небитно, искуство у
раду: небитно. Рад у сменама, ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне. Начин конкурисања: телефон: 011/2260-556 локал 113 (лице
за контакт Силвана Кинкела), e-mail: silvana.
kinkela@nsz.gov.rs.

на одређено време до 6 месеци

на одређено време до 6 месеци

18400 Прокупље, К. Марка 39
тел. 027/324-333

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме,
машински техничар.

Радник на одржавању

на одређено време до 6 месеци

„УНИВЕРЗАЛ” ДОО ЛЕСКОВАЦ

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електроструке, електромеханичар погона.

16000 Лесковац, Индустријска бб
тел. 016/244-316

Машински техничар

Поновљен конкурс

ОСТАЛО: Оглас остаје отворен до попуне.

ЖГП ГП „БЕОГРАД”

УСЛОВИ: V, VI или VII степен саобраћајне
струке, лиценца за испитивача и инструктора
Б категорије.

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

Инструктор вожње Б категорије
са лиценцом

Шеф механизације

УСЛОВИ: лиценца за инструктора вожње Б категорије; по могућности и лиценца за испитивача
за рад у комисији за полагање теста и вожње.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер,
радно искуство: небитно.

Лични доходак је 62.000 динара, путни трошкови обезбеђени. Рад у једној смени.

на одређено време
3 месеца

на одређено време
3 месеца

Кувар

УСЛОВИ: радно искуство: небитно али пожељно.
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„AMREAL” DOO
Београд, Виноградска 52а

на одређено време
20 извршилаца

ЦОВ „ЦАКИЋ”

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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
- 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.

Помоћни радник у погону

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна
школа.

2 извршиоца

Опис посла: инсталирање телекомуникационих
каблова, извођење радова унутар и ван објекта.

31310 Чајетина, Златиборска 3
тел. 064/8911-438
e-mail: info@metaloplastika.rs

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на образовни профил, 3 месеца радног искуства, возачка дозвола Е категорије, енглески
језик, почетни ниво. Пробни рад у трајању од
једног месеца. Пријаве кандидата у року од
15 дана од дана објављивања огласа у листу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Особа за контакт: Бојана Букумирић.

Испитивач за рад у Комисији за
полагање теоретског и практичног
испита и инструктор Б категорије

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

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.

Директор предузећа
УСЛОВИ: кандидат мора да има пребивалиште
на територији Републике Србије; кандидат
је лице које није кривично кажњавано и против кога се не води кривични поступак; висока стручна спрема - VII степен; активно знање
рада на рачунару; психофизичке способности
потребне за обављање послова директора;
способност организације и руковођења; респонзивност и сензибилитет за рад са особама са инвалидитетом; директор се именује на
мандатни период од четири године. Пријава за
конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном
искуству са кратким описом послова на којима
је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним облицима знања,
својеручни потпис кандидата. Докази који се
прилажу уз пријаву: извод из матичне књиге
рођених, потврда о држављанству, уверење
надлежног суда да лице није осуђивано за кривично дело и да се против лица не води други
кривични поступак, диплома о стеченом образовању, исправе којима се доказује радно искуство, радна биографија и пропратно писмо. Сви
докази се предају у оригиналу или као фотокопија оверена код надлежног органа. Рок и начин
подношења пријаве: крајњи рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања у листу
„Послови” и почиње да тече од наредног дана у
односу на дан објаве. Пријаве се подносе пре-
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порученом пошиљком или лично, на адресу:
Универзала ДОО, Индустријска бб, Лесковац,
радним даном од 8 до 14 часова, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за конкурс
за избор кандидата за именовање директора”.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, комисија за именовање ће одбацити
закључком, против кога није допуштена жалба.

МИНГ КОВАЧНИЦА
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Радник на доради - брусач
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема машинске или
друге техничке струке; пожељно радно искуство на пословима брушења. Рок за пријаву:
14.08.2020. године. Телефон за контакт:
063/481-762.

„КОМАК-М” ДОО
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
e-mail: info@komak-m.com

Пројектант производње
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме машинске струке, производног смера; знање рада на
рачунару (Solid Works); познавање програмирања ЦНЦ машине; пожељно знање енглеског
језика. Предвиђен је пробни рад до 6 месеци и
провера рада у програму Solid Works. Уз CV приложити: диплому о стручној спреми; потврду о
радном искуству (уколико га кандидат има),
сертификат о знању енглеског језика и о раду
на рачунару. Документацију доставити поштом
или мејлом. Рок за пријаву: 15 дана.

„КОМАК-М” ДОО
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
e-mail: info@komak-m.com

Радник у производњи
за рад на ЦНЦ машини
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинске
струке; познавање програмирања и рада на
ЦНЦ машини; знање енглеског језика (пожељно); провера радних способности. Предност
имају кандидати са искуством. Уз CV доставити:
диплому о степену стручне спреме, сертификат
о знању енглеског језика, потврду о радном
искуству (уколико га кандидат има). Документацију доставити поштом или мејлом. Рок за
пријаву: 8 дана.

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

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену 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.
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.

Б Е О Г РА Д
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Обреновац, Краља Петра I бр. 12
тел. 011/8721-178

Наставник енглеског језика

са непуним радним временом 55%
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање
прописано чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и одговарајуће
образовање према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник”, бр. 8/2015,
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016-II, 2/2017I, 2/2017-II и 13/2018); 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Испуњеност услова из
тачке 2) изабрани кандидат доказује пре закључењу уговора о раду. Услове из тачака 1), 3),

4) и 5) кандидат доказује приликом подношења
пријаве на конкурс, достављањем следеће
документације: 1) оверена фотокопија дипломе или уверења, не старије од шест месеци; 2)
оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); 3) оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
4) доказ из казнене евиденције МУП-а 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 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 да за њега
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 3 месеца), 5)
доказ о познавању језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику, а доказ
треба да буде издат од стране високошколске
установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија).
Кандидат је у обавези да попуни пријавни формулар за конкурс, који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/087FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc). Уз попуњен формулар кандидат доставља
потребну документацију у року од 10 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу школе. Фотокопије које се
подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном, неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене
пријаве. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе, у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. 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 у року од
осам дана. Након пријема резултата психолошке процене, конкурсна комисија у року од осам
дана сачињава листу кандидата који испуњавају све услове за рад на радним местима, са
којима обавља разговор и у року од осам дана
од дана обављеног разговора доноси решење
о избору кандидата. Пријаве се достављају на
адресу школе: Техничка школа, Краља Петра I
бр. 12, Обреновац. Телефон за информације:
011/8721-178.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”
11000 Београд, Господар Јованова 22

Наставник физике

са 70% радног времена
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће
високо образовање из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања: лице
које је стекло одговарајуће образовање на
студијама - мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије, на основним стидијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове у погледу врсте
образовања прописане у чл. 2 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи; да поседују психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису кривично осуђивани на безусловну казну затвора
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Наука и образовање

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 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 је кандидат држављанин Републике
Србије; да зна српски језик (доставља се уколико кандидат није одговарајуће образовање стекао на српском језику). Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству или оверену
фотокопију уверења о држављанству; диплому
о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности (не старије
од шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику подноси доказ да
је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
школа ће тражити од изабраног кандидата
пре закључивања уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним
пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Кандидати који су изабрани у ужи избор (испуњавају услове конкурса)
упућују се психолошку процену способности за
рад са ученицима, коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандрадизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати у
затвореном омоту са назнаком „За конкурс”, на
наведену адресу школе. Ближе информације
о конкурсу се могу добити на број телефона:
011/2623-257.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”
11000 Београд, Краља Милутина 10

Наставник математике
са 78% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен, одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) одноасно стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Степен и
врста стручне спреме утврђени су Правилником
за наставнике и стручне сараднике у основном
образовању. Кандидат треба да поседује психичку, физичку и здравствену способности за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
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пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, који заједно са документацијом о потребним условима конкурса
достављају школи. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: 1) попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, са одштампаним пријавним
формуларом и краћа радна биографија/CV; 2)
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од 6 месеци и очитану копију личне карте; 3) оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 5)
доказ о неосуђиваности кандидата, оригинал не
старији од 6 месеци - 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. Доказ о
знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на спрком језику, а доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након обављеног разговор са кандидатима који испуњавају
прописане услове и који су добили позитивну
оцену у психолошкој процени способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Комисија
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима у ужем избору. Пријаве на конкурс се
могу предати лично у Секретаријату школе или
послати на наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

Оглас објављен 20.05.2020. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место:
наставник разредне наставе - 3 извршиоца.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”
11550 Лазаревац, Дула Караклајића 35а
тел:011/8123-915

Наставник географије

на одређено време, ради замене
запосленог који обавља послове
директора

Наставник енглеског језика

на одређено време, ради замене
запослене на неплаћеном одсуству

од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у прородици, 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, као и непостојање дискриминаторног
понашања на страни кандидата, утврђеног у
складу са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интерент страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
1. попуњен и одштампан пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
3. потврду или уверење високошколске установе 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 шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал
или оверена фотокопија); 4. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања - уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију), 5. уверење о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 6. извод из матичне књиге рођених, не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 7. доказ о знању
српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здрвствне способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве доставити
лично или путем препоручене поште на адресу школе: Основна школа „Дуле Караклајић”,
Улица Дула Караклајића 35а, 11550 Лазаревац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе на тел. 011/8123-915.

ОШ „20. ОКТОБАР”

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена
стручне спреме према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, и то: 1. поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138
тел. 011/615-60-59

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140. ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи и да испуњава услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања
и васпитања. У радни однос у установи може
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да буде примљено лице које: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима,
3) није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 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, 4) има држављанство
Републике Србије, 5) зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде
изабран непосредно пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе посебним решењем. 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 поступака. Уз пријавни формулар кандидати достављају оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уколико образовање
није стечено на српском језику.

Сарадник у настави за ужу научну
област Управљање процесима у
водном саобраћају
УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/17), Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок
за пријављивање кандидата на конкурс је 15
дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу:
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2638-500

Ванредни професор
за ужу научну област Биохемија
и молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну
биологију у Институту за физиологију
и биохемију „Иван Ђаја”,
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју се бира, непостојање сметње
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе и списком
и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета на наведену адресу
Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ”

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
11000 Београд, Митрополита Петра 8
e-mail: konkurs@vspep.edu.rs

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника за
уже научне области:
1. Филологија

Наставник

2 извршиоца

Наставник страног језика - енглески
2 извршиоца
2. Економија

Наставник

3 извршиоца

Асистент

3 извршиоца
3. Финансије, банкарство и осигурање

Наставник

2 извршиоца

Асистент

3 извршиоца
4. Примењена математика

Наставник

2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

11090 Београд, Видиковачки венац 73

3 извршиоца

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр.
884 од 03.06.2020. године, поништава се за
радно место: наставник разредне наставе. У
осталом делу оглас је непромењен.

5. Грађанско-правна

ПУ „ВОЗИЋ”

Наставник

2 извршиоца

Наставник

11130 Калуђерица, Мокролушка 9
тел. 064/1413-019

са непуним радним временом
2 извршиоца

Београд, Војводе Степе 305

Васпитач - медицинска сестра

6. Jaвно-правна и теоријско-правна

Расписује конкурс за избор у звање
и заснивање радног односа

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 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу
научну област Информационокомуникационе технологије
Ванредни професор за ужу научну
област Операциона истраживања у
поштанском и телекомуникационом
саобраћају
Доцент за ужу научну област
Геометријско моделирање у
саобраћају и транспорту
Доцент за ужу научну област
Експлоатација и управљање
путевима
Доцент за ужу научну област
Регулисање и управљање
саобраћајним токовима на мрежи
путева и улица
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник

2 извршиоца

Наставник

са непуним радним временом
2 извршиоца

Асистент

3 извршиоца
7. Информатика

Наставник

2 извршиоца

Асистент

3 извршиоца

Сарадник у настави
4 извршиоца

Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, списак
објављених радова, оверене фотокопије диплома (високо образовање, магистратура, докто22.07.2020. | Број 891 |
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рат), извод из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, уверење о држављанству
и потврда надлежног органа да кандидат није
осуђиван. Конкурсна документације се доставља
искључиво у фотокопији. Пожељно је слање и
конкурисање путем имејла. Изабрани кандидат
приликом заснивања радног односа доставља
оверене фотокопије не старије од 6 месеци.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима конкурса биће обавештени кандидати
који уђу у ужи избор. Пријаве слати на адресу:
Висока школа за пословну економију и предузетништво, 11000 Београд, Митрополита Петра
8. Телефон за информације: 063/102-8003.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „МЕДИКА”
Београд, Митрополита Петра 8
e-mail: info@medica.edu.rs
www.medika.edu.rs

Професор струковних студија за
предмете Педијатрија, Физиологија
дечијег узраста, Здравствена нега у
педијатрији, Исхрана
УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из педијатрије, научни степен - доктор
медицинских нака.

Професор струковних студија за
предмете: Инфективне болести са
епидемиологијом, Здравствена нега
у инфектологији
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из инфектологије, научни степен - доктор
медицинских наука.

Професор струковних студија
за предмете: Здравствена нега,
Хигијена и здравствено васпитање,
Здравствено васпитање
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, научни степен доктор медицинских наука.

Професор струковних студија за
предмете: Клиничка фармакологија,
Управљање чврстим отпадом,
Екотоксикологија
УСЛОВИ: фармацеутски факултет, научни степен - доктор медицинских наука - фармација.

Професор струковних студија за
предмете: Хигијена и здравствено
васпитање, Комунала хигијена,
Хигијена туристичких објеката

Професор струковних студија
за предмете: Патологија и
патофизиологија, Јавно здравље

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен,
доктор медицинских наука.

УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен
- доктор медицинских наука.

Професор струковних студија за
предмете: Анатомија, Хирургија,
Терапија бола и палијативно
збрињавање, Неурологија

Предавач струковних студија за
предмете: Психијатрија

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из неурохирургије, научни степен, доктор
медицинских наука

Професор струковних студија за
предмете: Интерна медицина;
Ургентна стања у медицини,
Геријатрија са негом, Клиничка
фармакологија, Јавно здравље
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из интерне медицине, научни степен - доктор медицинских наука.

УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен
- специјалиста психијатрије.

Предавач струковних студија
за предмете: Гинекологија и
акушерство

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време
УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен специјалиста Гинекологије и акушерства.

Предавач струковних студија за
предмете: Менаџмент у здравству
и социјалној заштити, Здравствена
нега
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

Професор струковних студија
за предмете: Здравствена нега
у хирургији, Здравствена нега
у гинекологији и акушерству,
Здравствена нега

УСЛОВИ: медицински факултет, факултет
менаџмент у здравству, научни степен магистар.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из микробиологије, научни степен - доктор
медицинских наука.

Предавач струковних студија за
предмете: Здравствена нега у
психијатрији, Здравствена нега у
неурологији

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време
УСЛОВИ: дефектолошки факултет, научни степен - специјалиста из поља медицинских или
фармацеутских наука.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација из микробиологије, научни степен - доктор
медицинских наука.

Професор струковних студија,
предавач струковних студија
за предмете: Епидемиологија,
Специјална епидемиологија,
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са непуним радним временом до 30%,
на одређено време
УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен
- специјалиста епидемиологије, доктор медицинских наука.

Предавач струковних студија за
предмете: Санитарно-еколошки
надзор, Дезинфекција, дезинсекција
и дератизација
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен
- специјалиста струковних студија.

Предавач струковних студија за
предмете: Прва помоћ, Анатомија
на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет, научни степен
- специјалиста хирургије.

Професор струковних студија за
предмете: Физичка активност и
здравље, Кинезиологија, Методика
физичког васпитања
УСЛОВИ: факултет физичке културе и спорта,
научни степен - доктор наука у спорту.

Професор струковних студија за
предмете: Социјализација деце
раног узраста, Инклузивни приступ у
раду са малом децом
УСЛОВИ: факултет политичких наука, научни
степен - доктор наука.

Професор струковних студија за
предмете: Матерњи језик и развој
говора код деце, Књижевност за
децу, Сценска уметност
УСЛОВИ: филолошки факултет, научни степен
- доктор наука.

Професор струковних студија за
предмете: Дечје игре и развијање
стваралаштва, Развојни миљокази,
развојни поремећаји деце раног
узраста
УСЛОВИ: филозофски факултет, научни степен
- доктор наука.

Професор струковних студија за
предмете: Васпитање деце раног
узраста, Методика и организација
васпитно-образовног рада, Рано
учење и афективно везивање
УСЛОВИ: филозофски факултет, научни степен
- доктор наука.

Професор струковних студија
за предмете: Микробиологија
са паразитологијом, Екологија,
Микробиологија воде и намирница
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

Санитарна техника, Школска
хигијена

Професор струковних студија
за предмете: Етика, Филозофија
васпитања
УСЛОВИ: филозофски факултет, научни степен
- доктор наука.

Професор струковних студија за
предмет: Информационе технологије
УСЛОВИ: факултет за примењени менаџмент,
економију и финансије, научни степен - доктор
наука.
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Професор струковних студија за
предмете: Маркетинг у здравству и
образовању
УСЛОВИ: економски факултет, научни степен доктор наука.

Професор струковних студија за
предмете: Законодавни оквири и
пословна документација, Санитарноеколошки развој
УСЛОВИ: правни факултет, научни степен доктор наука.

Професор струковних студија за
предмет: Енглески језик
УСЛОВИ: филолошки факултет, научни степен
- доктор наука.

Професор струковних студија за
предмет: Немачки језик
на одређено време

УСЛОВИ: филолошки факултет.

Професор струковних студија
за предмет: Методика музичког
васпитања

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време
УСЛОВИ: музичка академија.

Професор струковних студија за
предмет: Комуникационе вештине
УСЛОВИ: менаџмент и економија, научни степен - доктор наука.

Предавач струковних студија за
предмет: Ликовно васпитање

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време
УСЛОВИ: ликовна академија или академија примењених уметности, научни степен - магистар.

Предавач струковних студија за
предмет: Развојна психологија

збрињавање, Исхрана, Ургентна
стања у медицини, Геријатрија са
негом

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време до једне године
26 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, за ужу
научну област здравствена нега.

Сарадници у настави за Друштвенохуманистичку научну област,
наставни предмети: Васпитање
деце раног узраста, Дечје игре
и развијање стваралаштва,
Матерњи језик и развој говора код
деце, Социјализација деце раног
узраста, Методика и организација
васпитно-образованог рада,
Методика физичког васпитања,
Методика музичког васпитања,
Развојни миљокази и поремећаји
деце јасленог узраста, Инклузивни
приступ у раду са малом децом,
Рано учење и афективно везивање,
Сценска ументост, Методика
ликовног васпитања, Филозофија
васпитања
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време до једне године
8 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвено-хуманистичка научна област.

Сарадници у настави, научна
област Превентивна медицина,
наставни предмети: Школска
хигијена, Управљање чврстим
отпадима, Епидемиологија,
Комуникологија, Медицина рада,
Специјална епидемиологија,
Управљање медицинским отпадима,
Дезинфекција, дезинсекција и
дератизација, Санитарно-еколошки
надзор
са непуним радним временом до 30%,
на одређено време до једне године
6 извршилаца

са непуним радним временом до 30%,
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, научна
област превентивна медицина.

УСЛОВИ: филозофски факултет, научни степен
магистар.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању. Уз
пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотокопију дипломе, очитану личну карту
или фотокопију личне карте, уверење да није
осуђиван, списак научних радова као и радове. Остали услови су утврђени одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.закон, 67/2019 и
6/2020 - други закони) и општим актима Високе
здравствене школе струковних студија, „Медика”
са седиштем у Београду, Митрополита Петра 8.
Пријаве кандидата се подносе на наведену адресу, у року од 5 дана од дана објављивања конкурса или путем имејла: info@medika.edu.rs. Све
додатне информације се могу добити на бројеве
телефона: 060/20-22-150 и 011/27-66-398.

Наставник практичне наставе за
предмете: Кинезиологија, Методика
физичког васпитања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, друштвено-хуманистичка научна област. Остали услови
одређени одредбама Закона о високом образовању.

Сарадници у настави за ужу научну
област Здравсвена нега, наставни
предмети: Хигијена и здравствено
васпитање, Здравствена нега,
Здравствена нега у интерној
медицини, Здравствена нега у
хирургији, Здравствена нега у
неурологији, Здравствена нега у
инфектологији, Здравствена нега
у гинекологији и акушерству,
Здравствена нега у психијатрији,
Здравствена нега у педијатрији,
Терапија бола и палијативно
Бесплатна публикација о запошљавању

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време
од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време
од 36 месеци
3 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време
од 36 месеци
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време
од 36 месеци,
са 50% радног времена

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је
студије првог и другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 или VII/2
степен стучне спреме, академски назив магистар наука. Ближи услови за избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон
и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно
је поднети: молбу, биографију, оверену копију
дипломе и уколико кандидат поседује и списак
научних радова и сепарате истих.

Доцент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време
од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из области за коју се бира. Ближи услови
за избор су утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факултета. Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, биографију,
оверену копију дипломе, списак научних радова
и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу научну
област Комплексна анализа
на одређено време
од 60 месеци

Редовни професор за ужу научну
област Астрофизика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука из области за коју се бира. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
44/2010) и чланом 91 Статута Математичког
факултета. Приликом конкурисања потребно
је поднети: молбу, биографију, оверену копију
дипломе, списак научних радова и сепарате
истих.
ОСТАЛО: Молбе са потребним документима
могу се доставити на наведену адресу или лично предати у Секретаријат Факултета, сваког
радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И
ФИНАНСИЈЕ

Референт за правне, кадровске и
административне послове

11000 Београд
Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

УСЛОВИ: Поред услова у погледу стручне
спреме према Правилнику о организацији
и ситематизацији послова у Основној школи „Дуле Караклајић” у Лазаревцу а то је:
IV степен стручне спреме, економска, правно пословна школа или гимназија, кандидат
треба да испуњава услове за заснивање радног односа предвиђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и
то: 1. да поседује одговарајуће образовање;
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у прородици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из гурпе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, као и непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4.
поседовање држављанства Републике Србије;
5. знање српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интерент страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: 1. попуњен
и одштампан пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, не старије
од 6 месеци; 3. доказ о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања
- уверење из казнене евиденције МУП-а, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 4. уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне књиге
рођених, не старији од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију); 6. доказ образовне
установе о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику (ориагинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује
на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Пријаве доставити лично или путем
препоручене поште на адресу школе: Основна
школа „Дуле Караклајић”, Дула Караклајића
35а, 11550 Лазаревац. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
на тел. 011/8123-915.

Објављује конкурс за (ре)избор у звање и
заснивање радног односа наставника на
неодређено или одређено време од 5 година за
уже научне области:

11550 Лазаревац
Дула Караклајића 35а
тел. 011/8123-915

са 50% радног времена
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Медицинска сестра васпитач
13 извршилаца

Општи менаџмент
2 извршиоца

Економија и финансирање
Пословна и међународна
економија
Примењена математика
Информатика
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Факултета за примењени
менаџмет, економију и финансије. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова (оверене копије диплома, списак научних и
струних радова и др.), достављају се на наведену адресу.

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун
Цара Душана 196

Наставник у звању доцента
за ужу научну област
Безбедносне науке,
за наставни предмет
Међународна безбедност
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - криминалистичко-полицијска академија, полицијска академија, правни факултет, факултет политичких
наука или факултет безбедности, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области и способност за наставни рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Статута и Правилника о
поступку и условима за избор у звања наставника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење да против кандидата није покренут
кривични поступак, нити истрага (које није старије од шест месеци), оверене копије диплома
или уверења завршених степена студија, списак
научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и траженим
доказима о стеченом образовању достављају
се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од 8 дана од дана објављивања овог
конкурса, на адресу: Улица цара Душана 196,
Београд, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се
разматрати.

УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: IV степен стручне спреме,
средња медицинска школа, васпитачки смер; 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 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавезно полагање испита за
лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се налази на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз
одштампани пријавни формулар, кандидат доставља: кратку биографију; оверену фотокопију
дипломе о одговарајућој стручној спреми (уколико се уместо дипломе прилаже уверење, оно
не може бити старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од
шест месеци - фотокопија мора бити оверена;
уверење полицијске управе, не старије од шест
месеци, 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 - фотокопија уверења
мора бити оверена; обавеза полагања испита
за лиценцу, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику потребно
је да приложи доказ о знању српског језика.

Васпитач

10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство. У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, послове васпитача у
предшколској установи може да обавља лице
које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,
основне академске студије или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне
студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године - васпитач; да има
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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 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 (српски језик); да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено 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 (сматра
се да васпитач који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
има наведено образовање); обавеза полагања
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уз одштампани пријавни формулар, кандидат
доставља: кратку биографију; оверену копију
дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој стручној спреми или уверења
о стеченој стручној спреми и уверење о положеним испитима (уколико се прилаже уверење оно
не може бити старије од шест месеци); уверење
о положеном стручном испиту или уверење о
положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат
исти полагао); извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена фотокопија; уверење о
држављанству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, 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
(оригинал или оверена фотокопија); ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на
српском језику - доставља уверење да је положио испит из српског језика са методиком по
програму одговарајуће високошколске установе.

Правни сарадник
УСЛОВИ: са или без радног искуства. У радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања: VI степен стручне спреме,
висока правна или виша пословна школа; 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 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 међународБесплатна публикација о запошљавању

ним 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, знање и способност рада на рачунару. Кандидат попуњава пријавни формулар за
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани
пријавни формулар, кандидат доставља: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оригинал и оверена фотокопија); уверење о држављанству не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење полицијске управе, не старије
од шест месеци, 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 (оригинал или оверена фотокопија).
ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (лекарско уверење) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Установа нема обавезу
да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве слати искључиво
путем поште, на адресу ПУ Чукарица, Пожешка
28, Београд, са назнаком: „За конкурс” и називом радног места. Ближе информације се могу
добити путем тел. 011/3552-770.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

Педагошки асистент

за рад са ученицима ромске
националности, социјално угроженим и
ученицима којима је потребна подршка
у учењу, на одређено време, за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ: потребно знање ромског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију у складу са чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија
дипломе о стеченом образовању, 2. извод из
канене евиденције МУП-а, оригинал, 3.уверење
о држављанству - оригинал или оверена копија,
4. извод из МКР - оригинал или оверена копија,
кратак CV кандидата. Документа не могу бити
старија од 6 месеци. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова за пријем у
радни однос достављају се лично или поштом
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Школска 4, 11253
Сремчица - Београд, са назнаком „За конкурс”, у
року од 8 дана од објављивања конкурса, рачунајући и дан објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити
разматране.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Конкурс објављен 01.07.2020. године у публикацији „Послови” бр. 888 (страна 20) поништава
се у целости за радна места: наставник технике
и технологије за 80% радног времена; наставник физичког васпитања за 80% радног времена; наставник енглеског језика за 80% радног
времена; наставник географије.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Конкурс објављен 01.07.2020. године у публикацији „Послови” бр. 888 (страна 23) поништава
се у целости за радно место: наставник енглеског језика за 52% радног времена на одређено
време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Наставник технике и технологије
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 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 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 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Наставник физичког васпитања
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
22.07.2020. | Број 891 |
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гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 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 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 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Наставник енглеског језика
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 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 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 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.

Наставник географије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове про-
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писане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 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 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 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
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. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потребно је да кандидати доставе школи следећу документацију:
радну биографију (CV); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању прописаном чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); оригинал уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (на прописаном обрасцу, са
холограмом, не старије од 6 месеци). Уколико
кандидат није стекао образовање на српском
језику, кандидат доставља доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши 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 наведене
листе и доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве
које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису
приложени докази који се траже конкурсом, као

ни пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена
стручне спреме. Подаци који се прикупљају у
току конкурсног поступка биће искоришћени
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр.
87/18). Пријавни формулар са потребном документацијом, односно доказима о испуњавању
услова, доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на адресу: ОШ „Петар
Кочић”, Првомајска 79, 11080 Земун, са назнаком: „За конкурс (са назнаком за које радно
место)”, поштом или лично у секретаријату школе. Све додатне информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, радним данима, на број телефона: 011/2196-149.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

Наставник енглеског језика

за 52% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно је
да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и то да: 1) има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); 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 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 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. Докази о испуњености
услова из тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс и саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
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. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, потребно је да кандидати доставе школи следећу документацију:
радну биографију (CV); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању прописаном чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
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бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18, 11/2019 и 2/2020); оригинал уверење да
кандидат није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених
(на прописаном обрасцу, са холограмом, не старије од 6 месеци). Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, доставља
доказ о положеном испиту из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о здравственој способности за рад
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши 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 наведене листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме. Подаци
који се прикупљају у току конкурсног поступка
биће искоришћени искључиво у сврху обраде
података у конкурсном поступку, у складу са
Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са
потребном документацијом, односно доказима о
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу ОШ
„Петар Кочић”, Првомајска 79, 11080 Земун, са
назнаком „За конкурс за наставника енглеског
језика за 52% радног времена, на одређено време ради замене одсутног запосленог преко 60
дана”, поштом или лично у секретаријату школе. Све додатне информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе, радним данима, на
број телефона: 011/2196-149.

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

1. Сарадник у настави у звању
асистента за ужу научну област
Аналитичка хемија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

2. Сарадник у настави у звању
асистента са докторатом за ужу
научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

3. Наставник у звању доцента за ужу
научну област Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година

Услови под тачком 1: VII степен стручне спреме (студент докторских студија) и други услови
утврђени Законом о високом образовању и Статутом Хемијског факултета.
Услови под тачкама 2 и 3: VIII степен стручне
спреме, докторат из научне области за коју се
кандидат бира и други услови на основу Закона о високом образовању, Статута Хемијског
факултета и осталих општих аката Хемијског
факултета и Универзитета у Београду.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова конкурса (биографија, списак
радова, диплома о одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа да кандидат није
осуђиван са правним последицама за кривична
дела у смислу Закона о високом образовању и
остало), достављају се на адресу: Хемијски факултет у Београду, Студентски трг 12-16, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

дентима из уже научне области, кандидати који
имају учешћа у међународним и домаћим научним конференцијама, кандидати са учешћем у
међународним научним пројектима.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
НАУКА

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат
православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као
и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс
расписује и способност за наставни и научни
рад. Предност ће имати кандидати са радним
искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне области, кандидати који
имају учешћа у међународним и домаћим научним конференцијама, кандидати са учешћем у
међународним научним пројектима, као и кандидати који су учествовали у научно-истраживачким пројектима из наведене уже научне
области.

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну
област Индустријско и менаџмент
инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ за избор су прописани Законом о
високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету. У звање ванредног професора - може бити
изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8, односно које има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи,
има научни назив доктора наука; има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама;
има и више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у
међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат, студија, патент оригинални
метод, и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака за
ужу научну област за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима и способност за наставни
рад. Заинтересовани кандидати дужни су да уз
пријаву приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области, биографију, списак радова и саме радове. Напомена: сви прилози се достављају и у електронској форми на
CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Редовни професор за ужу научну
област Библистика, тежиште
истраживања: Свето писмо Новог
завета
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат
православних богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као
и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс
расписује и способност за наставни и научни
рад. Предност ће имати кандидати са радним
искуством у академској настави и раду са сту-

2. Ванредни професор за ужу
научну област Библистика, тежиште
истраживања: Свето писмо Новог
завета

3. Ванредни професор за ужу научну
област Библијско-патристичка
филологија за предмет Грчки језик
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат
класичних наука из уже научне области за коју
се конкурс расписује, као и претходно завршене
основне студије класичне филологије, објављени стручни и научни радови из области за коју
се конкурс расписује и способност за наставни и
научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из уже научне области, као и кандидати
који су учествовали у међународним и националним научним скуповима и конференцијама.
ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата.
Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног
епископа, докази о радном искуству у академској настави и раду са студентима из уже научне
области као и/или докази о учешћу у међународним и националним научним скуповима и конференцијама, међународним научним пројектима,
научно-истраживачким пројектима, као и друга
документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА „КОСТА ЦУКИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81

Наставник економске групе
предмета

на одређено време до 10 месеци
УСЛОВИ: економски факултет, дипломирани
или мастер економиста.

Наставник физике

са 50% радног времена,
на одређено време до 10 месеци
УСЛОВИ: физички факултет, дипломирани или
мастер физичар.
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Наставник рачунарства
и информатике

на одређено време до 10 месеци
УСЛОВИ: дипломирани или мастер информатичар, дипломирани инжењер информатике или
дипломирани математичар, смер рачунарство и
информатика.

Наставник математике

на одређено време до 10 месеци
УСЛОВИ: дипломирани или мастер математичар.
ОСТАЛО: познавање рада на рачунару, пожељно стручни испит или лиценца. Пријаве слати
на e-mail: info@kostacukic.edu.rs, у року од 15
дана од дана објављивања огласа.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Ванредни професор за ужу научну
област Хемија макромолекула

за потребе наставе на Катедри за општу
и неорганску хемију
УСЛОВИ: завршен технолошко-металуршки
факултет, доктор хемијских наука.

Ванредни професор за ужу научну
област Органска хемија
за потребе наставе на
Катедри за органску хемију

УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Доцент за ужу научну област
Неорганска хемија

за потребе наставе на Катедри за општу
и неорганску хемију
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области
Хемија и хемијска технологија.

Асистент за ужу научну област
Металургија
за потребе наставе на
Катедри за металургију

Конкурс објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови” поништава се за радно место:
сарадник у звање сарадника у настави за ужу
научну област Неуропсихологија, на одређено
време од једне године.

УСЛОВИ: мастер инжењер металургије и уписане докторске студије на студијском програму
Металургија.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

за потребе наставе на Катедри за
математичке науке

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Психологија ометености
Наставник у звање доцента
за ужу научну област
Соматопедија

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: докторат из уже научне области; да
кандидат испуњава остале услове предвиђене
чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), као
и Статутом Факултета за избор у звање наставника. Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс
са свим прилозима подносе се Факултету на
наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Карнегијева 4
e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Редовни професор
за ужу научну област
Инжењерство материјала

за потребе наставе
на Катедри за опште техничке науке
УСЛОВИ: доктор техничких наука из уже научне
области Хемија и хемијска технологија.
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Асистент за ужу научну област
Математика
УСЛОВИ: завршен математички факултет и уписане докторске студије. Остали услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању,
Статутом Технолошко-металуршког факултета,
критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника, сарадника и истраживача
Технолошко-металуршког факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се подносе у писаној и електронској форми на адресу: Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште
послове - пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4, као и на мејл-адресу: kadrovskasl@tmf.
bg.ac.rs. Уз пријаву доставити доказе о испуњености услова: опширна биографија са освртом
на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са радовима
и све остало релевантно за конкурс. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Одлука о избору
донеће се у року од 6 месеци од дана истека за
подношење пријаве на конкурс.

БОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14
тел. 030/590-142

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139,
140, а у вези са чланом 154 Закона о основама

система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
стечено на студијима другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно
образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/02, 15/13, 2/16,
10/16, 3/17, 13/18 и 11/19). 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 преноса бодова. Наставник и стручни
сарадник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 142 став 1 овог закона.

Наставник енглеског језика

у првом циклусу основног образовања
и васпитања, за 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 139,
140, а у вези са чланом 154 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20),
стечено на студијима другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом о високом образовању, односно
образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Степен и врста
образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/02, 15/13,
2/16, 10/16, 3/17, 13/18 и 11/19): 1) професор
одговарајућег страног језика; 2) дипломирани
филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице које испуњава услове за предметног наставника у основној школи и које
је полагало испите из педагошке психологије
или педагогије и психологије на основним студијама, као и наставних метода; 4) професор
разредне наставе који је на основним студијама савладао програм модула страних језика (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са
положеним испитом Б2; 5) мастер филолог;
6) мастер професор језика и књижевности; 7)
мастер учитељ; 8) дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, који је на основним
студијама савладао програм модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса
бодова) и положен испит Б2; 10) дипломирани
учитељ - мастер, који је на основним студијама савладао програм модула за страни језик
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова)
и са положеним испитом за Б2. Лица из става 2 која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на
нивоу Б2 (заједничког европског оквира). Лица
из става 2, тачка 2), 5) и 6) треба да поседују
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког
европског оквира), осим уколико нису завршила одговоарајући студијски програм или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се
уверењем о положеном одговарајућем испиту
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2
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(Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Предност за
извођење наставе из страног језика у првом
циклусу основног образовања и васпитања из
става 2. овог члана имају: мастер професор
језика и књижевности (одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил), односно професор, односно мастер учитељ, односно
дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне наставе, мастер професор или
професор у предметној настави и наставник у
предметној настави са положеним испитом Б2.
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 преноса бодова. Наставник и стручни сарадник који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 овог закона.

положеним испитима из педагогије и психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија). Кандидат мора да зна српски језик. За
доказе који су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа у складу са ЗОУП-ом
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/18)
и уз сагласност запосленог (образац 1). Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве треба послати на адресу: Основна
школа „Вук Караџић”, Стевана Мокрањца 14,
19220 Доњи Милановац. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 030/590-142 или e-mail:
osvukkaradzicdmil@mts.rs, од 09.00 до 11.00
часова сваким радним даном.

Шеф рачуноводства

32212 Прељина
Драгана Бојовића 31
тел. 032/381-005

УСЛОВИ: најмање виша стручна спрема (VI степен), односно завршена висока стручна спрема
са VII степеном образовања економског смера;
сертификат (напредни курс) за самостални рад
за обављање послова књиговође; сертификат
(похађање курса) финансијско рачуноводство
- основни ниво; најмање 1 година искуства у
практичном раду на пословима вођења пословних књига и припреме финансијских извештаја;
добро познавање МСФ1, пореских и рачуноводствених прописа РС; добро познавање Office
пакета, нарочито Excel-а; да лице није осуђивано; да је држављанин Републике Србије; да
је кандидат здрав и психофизички способан за
рад са децом и ученицима (у установама образовања и васпитања); да није осуђиван. Кандидат треба да поседује одговарајуће више или
високо образовање, а поступак се води у складу са чланом 154 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), стечено
на студијима првог степена (виша школа, студије првог степена, струковне студије) или другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), у складу са Законом о високом образовању, односно образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири
године по пропису који је уређивао високо
образовање.
ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује уверење
о држављанству (у оригиналу или овереној
фотокопији); 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 правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања и давања
мита. 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 захтев кандидат доставља: оверен препис
(копију) дипломе о завршеном образовању са
исправом којом се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, односно доказ о
Бесплатна публикација о запошљавању

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕЉИНА”

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати треба да имају: држављанство Републике Србије;
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 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, 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 знају српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар за званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.
rs). Кандидати су дужни да доставе одштампан и попуњен пријавни формулар и оверене
фотокопије тражених докумената о испуњености услова конкурса, осим доказа о психофизичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, који ће доставити пре
закључења уговора о раду; 1. доказ о одговарајућем образовању (оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи); 2.
уверење из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за пријем
у радни однос, не старије од 6 месеци; 3. извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 4. уверење о
држављанству РС, не старије од 6 месеци; 5.
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. Пријаве доставити лично или
поштом на адресу: ОШ „Прељина” Прељина,
Драгана Бојовића 31, са назнаком: „Пријава на
конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Школа нема обавезу
враћања конкурсне документације.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ”
Гуча

Конкурс објављен 01.07.2020. године, у публикацији „Послови” бр. 888, поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”
32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2
тел. 032/711-814

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да имају одговарајуће високо образовање сходно члану 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глaсник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др закони, 10/2019 и 6/2020) и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. глaсник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019) 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 који комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (морају да имају 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) 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 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) знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и заједно са документима којима се доказује испуњеност услова, достављају школи. Докази о испуњености услова
саставни су део пријаве на конкурс. Уз пријаву
на конкурс кандидати достављају: 1. кратку биографију - CV са контакт телефоном или
имејл-адресом, 2. доказ о одговарајућем образовању у складу са условима из тачке 1.1) или
1.2), 3. уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције МУП-а РС (оригинал, да није старији
од шест месеци); 4. уверење о држављанству
(оригинал или оверена копија, не старија од
шест месеци), 5. доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
достављају изабрани кандидати пре закљу22.07.2020. | Број 891 |
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чења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за оглашено радно место, а чије
су пријаве благовремене, потпуне и који буду
изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима код Националне службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија, након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима ће се обавити у
просторијама Основне школе „Краљ Александар
I” у Горњем Милановцу, с тим што ће кандидати
о датуму и времену разговора бити обавештени
на број контакт телефона наведеног у биографији. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс заједно са потребним доказима о испуњености услова доставити лично или поштом на
адресу: Основна школа „Краљ Александар I”,
32300 Горњи Милановац, уз назнаку: „За конкурс”. 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”,
брoj 87/18).

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

35237 Ресавица, 6. август бр. 21

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за
тражено радно место, односно да кандидат има
одговарајуће образовање у складу са чл. 135
ст. 2, чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2)
овог члана мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 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: стручни
сарадник - педагог професор педагогије, дипломирани педагог - општи смер или смер школске
психологије, дипломирани школски педагог психолог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Кандидат
поред одговарајућег образовања мора да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да је држављанин
Републике Србије, као и да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
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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 зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези
је да достави потврду одговарајуће образовне
установе да је положио испит из српског језика.
Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези
да достави: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима. На проверу психофизичких
способности за рад школа упућује кандидате
који су ушли у ужи избор у надлежну службу
за запошљавање. Лекарско уверење којим се
потврђује здравствена способност кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Уверење 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, прибавља кандидат из казнене евиденције код Министарства
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе. Радну биографију, осим за лица која
први пут заснивају радни однос, пожељно је
доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са попуњеним пријавним формуларом доставља школи. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема, прописана Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2019) за
тражено радно место, односно одговарајуће
образовање у складу са чл. 135 ст. 2, чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који

су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1)
подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. 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: стручни сарадник - психолог, професор
психологије, дипломирани психолог - општи
смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог
- мастер. Кандидат, поред одговарајућег образовања, мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије, као и
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 зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику у обавези
је да достави потврду одговарајуће образовне
установе да је положио испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс, кандидат је у обавези
да достави: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; уверење
о држављанству Републике Србије не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима. На проверу психофизичких способности за рад школа упућује кандидате који су
ушли у ужи избор у надлежну службу за запошљавање. Лекарско уверење којим се потврђује
здравствена способност кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Уверење - доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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, прибавља кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства унутрашњих
послова надлежне полицијске управе. Радну
биографију, осим за лица која први пут заснивају радни однос, пожељно је доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернeт страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, који се налази у
делу „Ново на сајту”, а потребну документацију
заједно са поуњеним пријавним формуларом
доставља школи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаву са документацијом којом се доказује
испуњеност услова слати на адресу: ОШ „Вук
Караџић”, 6. август 21, 35237 Ресавица или
предати лично, радним даном од 8.00 до 12.00
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часова. Особа за контакт: Дејан Денић, секретар школе, тел. 035/627-270.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
35237 Ресавица, 6. август 21

Поновљен оглас

Домар школе

са 67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат, поред одговарајућег образовања, мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да је држављанин Републике Србије; 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 зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уколико кандидат није
стекао образовање на српском језику у обавези
је да достави потврду одговарајуће образовне
установе да је положио испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да достави: оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми (средње
образовање, трећи или четврти степен, смера
занимања машинске, електро или грађевинске
струке); уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима. На проверу психофизичких
способности школа упућује кандидате који су
ушли у ужи избор у надлежну службу за запошљавање. Лекарско уверење којим се потврђује
здравствена способност кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Уверење - доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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,
прибавља кандидат из извода из казнене евиденције код Министарства унутрашњих послова
надлежне полицијске управе. Радну биографију,
осим за лица која први пут заснивају радни
однос, пожељно је доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који се налази у делу „Ново
на сајту”, а потребну документацију заједно са
попуњеним пријавним формуларом доставља
школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са
документацијом којом се доказује испуњеност
услова слати на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 6.
август 21, 35237 Ресавица или предати лично,
радним даном од 8.00 до 12.00 часова. Особа
за контакт: Дејан Денић, секретар школе, тел.
035/627-270.
Бесплатна публикација о запошљавању

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни
професор за ужу научну област
Методика наставе енглеског језика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - методика наставе из уже научне области за коју се
бира и остали услови за коју се бира и остали услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”,
88/17, 27/18 - др. закон. 73/18, 67/19 и 6/20др. закони). Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број 11-01-52 од 9.1.2017. године), одлукама о изменама и допунама наведеног правилника (Одлука број III-01-305/5 од
26.4.2018. године и Одлука број III-01-1298/32
од 26.12.2019. године) као и непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом
образовању. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), биографију са подацима о
досадашњем раду, списак објављених научних,
одосно стручних радова, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4
Закона о високом образовању и друге доказе
о испуњености услова по овом конкурсу. Сву
документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и
у електронском облику, на начин утврђен Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање, број IV-06-279 од 11.4.2016. године
и Одлуком о изменама и допунама наведеног
упутства број IV -06-62/6 од 17.1.2017. године
(доступно на сајту Универзитета у Крагујевцу
www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и некомплетне
пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА
ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”
24400 Сента, Поштанска 118
тел. 024/816-700

Наставник физике

са 63,29% радног времена,
на мађарском наставном језику

Васпитач

у дому ученика, на мађарском наставном
језику

Наставник ликовних предмета:
Цртање, Основи технологије и
конзервације и Вишемедијска
уметност
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има 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, 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), Правилником 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. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019) и
Закона о ученичком и струдентском стандарду
(„Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018
- др. закон и 10/2019): 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне 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 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; 3) да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна 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; 5)
да има држављанство Републике Србије; 6) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку биографију;
попуњен формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
држављанству (оригинал или оверена копија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); оверена копија дипломе; доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад и доказ о знању српског језика;
уверење о 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
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 за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање), које издаје надлежна
полицијска управа Министарства унутрашњих
послова - оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријаве доставити лично или послати на
адресу школе: Гимназија са домом ученика за
талентоване ученике „Бољаи”, Сента, Поштанска
18. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс”.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање.
22.07.2020. | Број 891 |
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 024/782-155

Наставник клавира

на мађарском наставном језику,
у Трешњевцу и Кањижи

Наставник клавира

на мађарском наставном језику,
у Кањижи
2 извршиоца

Наставник клавира

на мађарском наставном језику,
у Хоргошу и Кањижи
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; академски музичар
пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус - клавириста.

Наставник хармонике

на мађарском наставном језику,
у Кањижи, Орому и Трешњевцу
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар, усмерење акордеониста;
дипломирани музичар - акордеониста; академски музичар акордеониста; мастер музички
уметник, професионални статус - акордеониста/
хармоникаш; дипломирани музичар - бајаниста.

Наставник гитаре

на мађарском наставном језику,
у Кањижи и Орому
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музичар, усмерење гитариста; дипломирани музичар - гитариста; академски музичар
гитариста; мастер музички уметник, професионални статус - гитариста.

Наставник солфеђа

на мађарском наставном језику,
у Кањижи, Малим Пијацама,
Трешњевцу и Орому
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог; професор
солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; мастер
теоретичар уметности, професионални статус
- музички педагог.

Наставник виолине

на мађарском наставном језику у
Кањижи, Хоргошу и Малим Пијацама
УСЛОВИ: VII/1 степен стурчне спреме; дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар - виолиниста; мастер музички уметник,
професионални статус - виолиниста.

Школски психолог

са половином радног времена у Кањижи
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог - општи смер или смер школске
психологије; дипломирани школски психолог педагог; дипломирани школско-клинички прихолог; дипломирани психолог; мастер психолог; дипломирани психолог - мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер треба да поседују најмање
30 бодова из развојно-педагошких предмета.
Услови за сва радна места: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
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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 - мађарски
језик. Пожељно је да кандидат поседује возачку
дозволу Б категорије, пошто се настава одвија у
различитим насељима општине.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: 1)
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2) потписана биографија кандидата; 3) оверена фотокопија дипломе; 4) оригинал/оверена
фотокопија уверења о држављанству, 5) оригинал/оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; 6) уверење о неосуђиваности,
7) доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад - оверена сведочанства о завршеном средњем образовању на
мађарском језику или уверење о положеном
испиту из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе; 8) фотокопија возачке дозволе. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење пријаве: 8 дана од
дана објављивања конкурса у часопису „Послови”. Адреса на коју се подносе пријаве: Основна
музичка школа, Кањижа, 24420 Кањижа, Николе Тесле 2, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се
неће узети у разматрање, као ни фотокопије
документа која нису оверене од стране јавног
бележника. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Ђенђи Каткич, секретар
школе, тел. 062/782-155.

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

саобраћај и транспорт - транспорт, логистика,
железнички саобраћај и транспорт, саобраћај и
транспорт, ако су на основним академским или
мастер студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај и транспорт
- транспорт, друмски и градски саобраћај и
транспорт - безбедност саобраћаја, саобраћај и
транспорт, ако су на основним академским или
мастер студијама изучавани наставни садржаји
из области предмета, мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу:
друмски и градски саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћај, друмски
и градски саобраћај и транспорт - транспорт,
саобраћај и транспорт, ако су на основним
академским или мастер студијама изучавани
наставни садржаји из области предмета.

Наставник предметне наставе
- наставник посластичарства,
у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам,
образовни профил посластичар
на српском наставном језику

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије
посластичарства; виши угоститељ; гастролог;
менаџер хотелијерства, смер посластичарство
са пекарством; економиста за туризам и угоститељство; виши стручни радник организатор
пословања у угоститељству, одсек кулинарство;
струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство; менаџер
хотелијерства смер гастрологија; дипломирани
менаџер - гастрономије; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако су у току
студија изучавани наставни садржаји из области
предмета; мастер менаџер, претходно завршене студије на студијском програму Менаџер у
гастрономији; мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Туризам и хотелијерство, ако
су у току студија изучавани наставни садржаји
из области предмета. Лице из ал. 1- 13 мора
имати претходно стечено средње образовање
за образовни профил: посластичар, кувар техничар, техничар кулинар, кулинарски техничар
или посластичар техничар.

Наставник предметне наставе
- наставник посластичарства,
у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам,
образовни профил посластичар

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 11
тел. 0230/82-455

на мађарском наставном језику

Наставник предметне наставе
- наставник саобраћајне групе
предмета, у подручју рада
Саобраћај, образовни профил:
техничар друмског саобраћаја
на српском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја;
дипломирани саобраћајни инжењер; дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски
и градски саобраћај или друмски и градски
саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у области саобраћајног инжењерства, мастер инжењер саобраћаја, претходно
завршене основне академске студије у области
саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије
посластичарства; виши угоститељ; гастролог;
менаџер хотелијерства, смер посластичарство
са пекарством; економиста за туризам и угоститељство; виши стручни радник организатор
пословања у угоститељству, одсек кулинарство; струковни менаџер гастрономије; струковни економиста за туризам и угоститељство;
менаџер хотелијерства смер гастрологија;
дипломирани менаџер - гастрономије; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство,
ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета; мастер менаџер,
претходно завршене студије на студијском
програму Менаџер у гастрономији; мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам
и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета.
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Лице из тачке 3 мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил:
посластичар, кувар техничар.

Наставник предметне наставе наставник куварства, у подручју
рада Трговина, угоститељство
и туризам, образовни профил
посластичар
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије
куварства; гастролог; менаџер хотелијерстава,
смер гастрологија; виши стручни радник угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство; виши стручни радник у угоститељству,
смер кулинарство; виши угоститељ; виши
угоститељ - гастролог; виши стручни радник комерцијалист угоститељства; комерцијалист
угоститељства; виши стручни радник организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство; менаџер хотелијерства, смер гастрономија; менаџер у гастрономији; струковни
менаџер гастрономије; струковни економиста
за туризам и угоститељство; струковни економиста на студијском програму - туризам и угоститељство; економиста за туризам и угоститељство; дипломирани менаџер гастрономије;
дипломирани менаџер - гастрономија; дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, на
смеру Хотелијерски менаџмент, ако су на студијама изучавани наставни садржаји из области
предмета; дипломирани економиста - менаџер
за хотелијерство, ако су на основним академским студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета; мастер менаџер, претходно
завршене основне академске студије на студијском програму Менаџер у гастрономији; мастер
економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском програму Туризам
и хотелијерство, ако су у току студија изучавани наставни садржаји из области предмета;
струковни менаџер у туризму и угоститељству,
ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета; специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије, ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.
Лице из тачке 4 мора имати претходно стечено средње образовање за образовни профил,
односно смер: кувар, кувар техничар, техничар
кулинар или кулинарски техничар.

Наставник практичне наставе, за део
садржаја обуке вожње у блоку, за
образовне профиле возач моторних
возила и техничар друмског
саобраћаја
на српском и мађарском наставном
језику

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер,
односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије из саобраћајног
инжењерства на студијском програму, односно
модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт; друмски и градски саобраћај
и транспорт - безбедност друмског саобраћаја;
саобраћај и транспорт; дипломирани инжењер
саобраћаја, завршене основне академске студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт-транспорт; друмски
и градски саобраћај и транспорт - безбедност
друмског саобраћаја; саобраћај и транспорт;
специјалиста струковни инжењер саобраћаја,
завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саоБесплатна публикација о запошљавању

браћај, друмски саобраћај; струковни инжењер
саобраћаја, завршене основне струковне студије из саобраћајног инжењерства на студијском програму, односно модулу: друмски и
градски саобраћај, друмски саобраћај; наставник практичне наставе саобраћајне струке;
саобраћајни инжењер, односно инжењер саобраћаја одсеци или одељење друмски и градски
саобраћај или друмски и градски саобраћај и
транспорт; возач моторних возила - инструктор; инструктор вожње. Лице из ал. 1-7. ове
тачке мора да има претходно положен специјалистички испит за возача моторних возила инструктора или инструктора вожње. Лице из
ал. 8-9. ове тачке мора да има петогодишње
радно искуство у струци стечено после специјалистичког, односно мајсторског испита.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог
- педагог; дипломирани психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог - мастер;
мастер психолог. Лице из ал. 5) и 6) ове тачке
мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових услова
доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на конкурс морају да имају одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно,
за радно место наставник практичне наставе (за део садржаја обуке вожње у блоку, за
образовне профиле возач моторних возила
и техничар друмског саобраћаја) поред лица
која имају наведено високо образовања, може
се пријавити и кандидат 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, као и са одговарајућим
средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и
петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита. Кандидати који се пријављују
на конкурс морају да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
постављен је формулар који се попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем у
радни однос у установи. Формулар је доступан у
делу Ново на сајту, на адреси: http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc Уз наведени формулар
(пријаву) кандидат треба да поднесе следећа
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима - подноси се пре закључења
уговора о раду; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању

од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); доказ да кандидати знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
је дипллома која садржи податак о језику студија или друга исправа коју је издала високошколска установа, извод из матичне књиге рођених, потврда о петогодишњем радном искуству
у струци стеченом после специјалистичког,
односно мајсторског испита (тачка 5). Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Оверене фотокопије не могу
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом слати са
назнаком „За конкурс”, на следећу адресу: Гимназија и стручна школа „Доситеј Обрадовић”,
Краља Петра I Карађорђевића 11, 23330 Нови
Кнежевац. Подаци који се прикупљају биће
искоришћени само у сврху обраде података у
конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Сл. гласник РС”,
бр. 87/2018).

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРКО ЈОВАНОВИЋ”

34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8
тел. 034/300-333

Психолог

за 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће високо
образовање, у складу са чланом 140 став 1
и 2 и чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19), као и посебне услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену спососбност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља кандидат
који буде изабран, пре потписивања уговора
о раду); да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је 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
(изаје МУП односно надлежна ПУ); да имају
држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(уколико образовање није стечено на српском
језику, кандидат доставља доказ одговарајуће
високошколске установе надлежне за издавање
таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад).
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар који се преузима на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, треба да доставе следећа документа
којима доказују да испуњавају услове конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др.
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и
врсти обрзовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију), доказ да
кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (издаје МУП, односно надлежна
ПУ), доказ о познавању српског језика подносе
кандидати који нису стекли диплому на српском
језику. Оверене фотокопије не могу бити старије од шест месеци. Кандидати који испуњавају услове из конкурса и 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 запошљавање применом стандардизованих поступака. Кандидати достављају школи одштампани
пријавни формулар и потребну документацију
на адресу: Основна школа „Мирко Јовановић”,
Незнаног јунака 8, 34000 Крагујевац, а рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Телефон за контакт: 034/300-333, а контакт особа је Јелена
Миловановић, секретар школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу
научну област Методика наставе
математике

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на годину дана
УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани математичар са укупном просечном оценом најмање
осам (8) на студијама првог степена и уписане
мастер академске или специјалистичке студије.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18 - други закон, 73/18, 67/19 и 6/20 - други закон) Статутом Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака
Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати
који конкуришу поред општих услова треба да
испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављи-
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вање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Асистент за ужу научну област
Геометрија

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на три године
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске
дисертације, односно ниво 8 НОКС-а, доктор
рачунарских наука који је изабран у звање
асистента по Закону о високом образовању и у
наведеном звању провео највише један изборни период. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Асистент за ужу научну област
Аналитичка хемија

у Институту за хемију Факултета, на
одређено време на три године
УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске
студије уже научне области за коју се бира или
ниво 7.2 НОКС-а магистар хемијских наука, уз
услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а доктор хемијских
наука који је изабран у звање асистента по
Закону о високом образовању и у наведеном
звању провео највише један изборни период.
Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који конкуришу поред општих услова
треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној
спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да
уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће
доказе надлежних органа поводом чињенице
да нису правоснажном пресудом осуђени за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532, 034/304-270

Наставник у звање доцент за ужу
научну област Енглески језик и
лингвистика
на одређено време
од пет година

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у
друштвено-хуманистичком пољу: за избор у
звање доцент: доктор наука из научне области
за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи и да има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама.
Обавезан услов за сва звања је непостојање
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и
посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл.
75 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр.
II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама
и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком IV
(бр. II-01-359/3 од 05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст),
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 одлука УС и 113/2017), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018), Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-1298/32 од 26.12.2019) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

Наставник у звање редовни
професор за ужу уметничку област
Музика у медијима
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу
уметности: за избор у звање редовни професор: доктор уметности са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи и већи број признатих уметничких остварења значајних за развој
уметности или високо образовање мастер академских студија и изузетна уметничка дела која
су значајно утицала на развој културе и уметности. Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом
образовању и остали општи, обавезни, изборни
и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и
75 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018,
67/2019 и 6/2020 - др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
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Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6
од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр.
II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама
и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
III (бр. II-01-564/3 од 28. 6. 2019), Одлуком IV
(бр. II-01-359/3 од 05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр.
01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст),
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 одлука УС и 113/2017), Правилником о начину
и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018), Одлуком о
изменама и допунама Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-1298/32 од 26. 12. 2019) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у
Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих
нивоа студија, извод из матичне књиге рођених (оверена копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или оверена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета
о педагошком раду (за кандидате који су у
радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошколској установи,
за кандидате који се први пут бирају у звање
наставника и заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање.
Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе у штампаној и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у 3
примерка, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање и
Одлуком о изменама и допунама Упутства за
примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора
у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања
биографских података, кандидат је дужан
да се придржава Закона о заштити података
о личности, односно да све личне податке,
технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије
докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација, у складу са
Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, тражена конкурсом
као доказ о испуњености услова, сматраће се
некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”
34202 Грошница, Крагујевац
Октобарских жртава 146
тел. 034/313-622

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/21. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика, савладан програм обуке
за педагошког асистента. Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и
10/2019) и уз пријаву на конкурс са краћом биографијом поднесе доказе о: одговарајућој врсти
и степену стручне спреме (оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању) - подноси
се уз пријаву на конкурс; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) - подноси се пре закључења уговора о раду; потврду да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања- доказ прибавља школа; уверење
о држављанству Републике Србије (оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци) - доказ
се подноси уз пријаву на конкурс; познавање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); оверена фотокопија уверења о завршеној обуци за педагошког асистента - доказ се
подноси уз пријаву на конкурс; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија) - доказ
се подноси уз пријаву на конкурс. Уз пријаву
на конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Наталија Нана Недељковић”, Октобарских жртава 146, 34202 Грошница, Крагујевац. Ближе
информације могу се добити на број телефона:
034/313-622.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредни
професор, за ужу научну област
Општа економија и привредни
развој
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области Економске науке. Општи предуслов:
кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72
ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који
доказују потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична
дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о
начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за
примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање
и Статута Економског факултета у Крагујевцу,
у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити и: биографију; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рође-

них; оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема; уверење
полицијске управе органа да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци; уверење суда
да против кандидата није покренута истрага и
да није подигнута оптужница; списак стручних
и научних публикација, а за кандидате који су
у радном односу на Економском факултету у
Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса,
кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Конкурс је
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са
назнаком „За конкурс”, доставити на адресу:
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа бб
тел. 034/582-106

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

ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ”
34304 Бања
тел. 034/6777-014

Наставник разредне наставе

на одређено време, на основу члана 124
Закона о основама система образовања
и васпитања

Наставник шпанског језика

на одређено време, замена раднице на
породиљском одсуству
УСЛОВИ: 1. Поред општих услова предвиђених чл. 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама
система образовања и васпитања, наставу разредне наставе може да изводи лице са високом
стручном спремом, и то: 1) професор разредне наставе, 2) наставник разредне наставе, 3)
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, 4) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 5) мастер учитељ,
6) дипломирани учитељ - мастер; 7) професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. 2. Поред општих услова предвиђених чл. 139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, наставу
шпанског језика може да изводи лице са високом стручном спремом, и то: професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и
књижевност; мастер филолог (студијски програм шпански језик и хиспанске књижевности);
мастер професор језика и књижњевности (студијски програм или главни предмет односно
профил шпански језик и хиспанске књижњвности). 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
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које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тач. 1), 3)-5) овог члана
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Да кандидат није
осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. Уз пријаву на конкурс кандидати
подносе следеће доказе о ипуњености услова
конкурса - оригинал или оверене фотокопије,
не старије од 6 месеци: 1. диплома о стеченом образовању, 2. уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), 3. извод из матичне
књиге рођених - нови образац, 4. уверење о
неосуђиваности, 5. уверење да није осуђиван
и да се против њега не води кривични поступак, 6. радна биографија. Пријаве се подносе
у року од 8 дана од дана објављивања у листу
„Послови”, на адресу: Основна школа „Душан
Радоњић” Бања, 34304 Бања, са назнаком:
„По конкурсу”. Одлука о избору биће донета у
законском року. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Додатне информације се могу добити и на телефон:
034/6777-014.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕСТРЕ РАДОВИЋ”
34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
запосленог који је изабран за директора
школе, до истека мандата
УСЛОВИ: За наведено радно место кандидати
треба да испуњавају следеће услове: услове
прописане чланом 139 и 140 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања;
одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник” број 11/2012). Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да је кандидат држављанин Републике Србије; 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 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; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима и да испуњава друге
услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. Кандидати су
дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију (оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству и уверење да нису осуђивани),
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на адресу школе: Основна школа „Сестре Радовић”, 34312 Белосавци, телефон: 034/6883-002. Рок за подношење пријава
по конкурсу је 8 дана од дана објављивања.
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К РА Љ Е В О
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Оглас објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови” и на електронској страници Универзитета у Крагујевцу, поништава се у целости.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

1. Наставник разредне наставе

у комбинованом одељењу од два
разреда, за рад у подручном одељењу у
Станцима
УСЛОВИ: у погледу врсте и степена образовања: одговарајуће високо образовање према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. глaсник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/20) и чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глaсник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - други закони, 10/19 и 6/20):
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 има образовање
из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 142
став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања, а кандидат који нема
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да
стекне ово образовање у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Остали услови: 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 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 на којем се остварује образовно-васпитни
рад (доказ су у обавези да доставе само кан-

дидати који образовање нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће
установе да је кандидат положио испит из српског језика. Документација коју кандидати треба
да доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http: /www. mpn.gov.rs); оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о завршеном
високом образовању; уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију; уверење
Министарства унутрашњих послова - надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван, оригинал или оверену фотокопију; потврда
одговарајуће установе да је кандидат положио
испит из српског језика (достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику). Доказ о испуњености услова у погледу
психичке, физичке и здравствене способности
кандидат који буде изабран доставља пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс обавезно доставити адресу и контакт телефон. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве достављати на
наведену адресу лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ”
16230 Лебане, Цара Душана 76
тел. 016/846-256

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, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020) и чл. 3. 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 и 2/2020), 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 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 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. септембра 2005. године; изузетно, наставник 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; да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за која је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или 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
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - члан 139 ст. 1 тачка 3) 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); 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 - http://www.mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: уверење о држављанству Републике
Србије, оригинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена копија
извода из матичне књиге рођених са холограмом; оверен препис или оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику); оригинал или оверена фотокопија 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 кандидат 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). НАПОМЕНА: 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 пријава је 15 (петнаест) дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
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. Пријаве са потребном документацијом достављају се
на адресу школе у затвореној коверти, лично
или поштом, са назнаком: „За конкурс - наставник математике”, на адресу школе: ОШ „Радован Ковачевић Максим”, Цара Душана 76, 16230
Лебане. Пожељно је да кандидати у пријави
назначе контакт телефон. Све потребне информације могу се добити код секретара школе, на
телефон: 016/846-256.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ”
16248 Леце
тел. 063/1168-206

Директор

на мандатни период 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
Бесплатна публикација о запошљавању

- мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком
случају је неопходна завршеност студија првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање лиценце за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да
испит за директора установе положи у року од
две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 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 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; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених
услова, има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године или више образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог
одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: 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);
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора

установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима;
доказе о својим стручним и организационим
способностима. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима подноси само предложени кандидат. Пријаве слати поштом или лично
доставити на адресу: Основна школа „Радован
Ковачевић”, 16248 Леце. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 063/116-8206.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб

Оглас објављен дана 08.07.2020. године, број
889, у публикацији „Послови”, поништава се
за радно место: наставник стручно-теоретских
предмета у електротехници (VII степен стручне спреме). У осталом делу оглас остаје неизмењен.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”
16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Техничар инвестиционог и техничког
одржавања / одржавања уређаја и
опреме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); средње образовање (четврти степен стручности).

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); да има средње
образовање (четврти степен стручности).

Спремачица/чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из члана 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20); основно образовање (први степен стручности).
ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 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 има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати уз пријавни формулар за
конкурс, који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, и краћу биографију,
достављају школи потребну документацију:
оверену фотокопију дипломе/сведочанство о
стеченој стручној спреми као доказ да имају
одговарајуће образовање; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође22.07.2020. | Број 891 |
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них (не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да
имају држављанство Републике Србије (не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); уверење из казнене евиденције МУП-а
да нема осуде (не старије од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса); доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику или су положили испит из српског језика по програму одговарајуће школске установе; лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју
именује директор у складу са Законом. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и изабрани у ужи избор упућују се
на психолошку процену психофизичких способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање, у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног
става и доноси решење о избору кандидата у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса, на
горе наведену адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Достављена документа се неће вратити. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, путем телефона: 016/234-612.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - техничког
смера.
ОСТАЛО: За сва радна места кандидати су
дужни да испуњавају услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
27/2018, 10/2019) као и чл. 2 и 19 Правилника
о врсти стручне спреме наставника у средњим
школама на подручју рада Здравство и социјална заштита („Просветни гласник”, бр. 21/2015).
Рок за пријављивање: 8 дана. Психолошко тестирање кандидата: да. Ближе информације
могу се добити на број телефона: 016/3441-022.

ЛОЗНИЦ А

5. Наставник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
2 извршиоца

6. Наставник за ужу научну област
Пословна информатика
2 извршиоца

7. Наставник за ужу научну област
Економија
2 извршиоца

8. Наставник страног језика за ужу
научну област Енглески језик
2 извршиоца

9. Наставник за ужу научну област
Микробиологија и Биохемија

ОШ „КАДИЊАЧА”

15300 Лозница, Генерала Јуришића 1
тел. 015/878-740

10. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу школе

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 10/2019) и услове предвиђене Правилником о врсти стручне спреме за наставнике и
стручне сараднике у основној школи. Уз пријаву
на конкурс доставити: диплому, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење, уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело давања или примања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
мећународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање, као ни неоверене фотокопије докумената, односно оригинали
старији од шест месеци. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања.

11. Наставник за уже научне области
Информационе технологије и
Рачунарство и информатика

са 60% радног времена

НИШ

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; магистар
фармације; дипломирани фармацеут - медицински биохемичар; магистар фрамације - медицински биохемичар.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА
ТЕСЛА” - БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
У НИШУ

19. Сарадник за ужу научну област
Пословна информатика

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-022

Професор фармацеутске групе
предмета
Професор фармацеутске групе
предмета

Наставник вежби на смеру
зубни техничар
са 70% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар
- протетичар; струковни зубни техничар; специјалиста струковни зубни техничар.

Професор уже стручних предмета
- доктор медицине
Професор уже стручних предмета
- доктор медицине
са 60% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине.

Техничар за одржавање
информационих система и
технологије
са 50% радног времена
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2 извршиоца

12. Сарадник за ужу научну област
Безбедност саобраћаја
13. Сарадник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
14. Сарадник за ужу научну област
Машинско инжењерство
15. Сарадник за ужу научну област
Производно инжењерство
16. Сарадник за ужу научну област
Прехрамбено инжењерство
17. Сарадник за ужу научну област
Екологија
18. Сарадник за ужу научну област
Заштита животне средине

20. Сарадник за ужу научну област
Економија

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника:
а) За рад са пуним радним временом:

1. Наставник за уже научне области
Саобраћајно инжењерство и
Безбедност саобраћаја
2 извршиоца

2. Наставник за уже научне
области Машинско инжењерство и
Производно машинство
2 извршиоца

21. Сарадник за уже научне области
Микробиологија и Биохемија
22. Сарадник за уже научне области
Математика са информатиком и
статистика
б) За рад до једне трећине пуног радног времена

1. Наставник за ужу начну област
Прехрамбено инжењерство
2. Наставник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика

3. Наставник за ужу научну област
Екологија

3. Наставник за уже научне области
Рачунарство и информатика и
Информационе технологије

4. Наставник за ужу научну област
Заштита животне средине

4. Сарадник за ужу научну област
Математика са информатиком и
статистика

2 извршиоца

2 извршиоца
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УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника
и сарадника предвиђени су Законом о високом
образовању, Статутом Факултета и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве на конкурс са приложеном документацијом
(оверене копије диплома свих нивоа студија,
очитана лична карта, извод из матичне књиге
рођених, држављанство и биографија са библиографијом), достављају се на адресу: Факултет
примењених наука, Душана Поповића 22а, Ниш
или на имејл-адресу: info@fpn.rs. Због дефицитарности кадрова, конкурс се расписује на
неодређено време, односно до попуне радних
места.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника математике може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које је
стекло одговарајућу стручну спрему за извођење
наставе математике 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 у стручним
школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019): 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 мора имати претходно
завршене основне академске студије на студијским програмима Математика или Примењена
математика са положеним испитом из предмета
Геометрија или Основи геометрије) . Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада из предмета математика у подручју рада Економија,
право и администрација може да изводи дипломирани математичар-мастер математике финансија). Кандидат треба да испуњава опште услове
прописане законом за заснивање радног односа
и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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 полагање испита за
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој 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, односне групе предмета; студије другог степена из области педагошког 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. 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.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; потписану 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/фотокопију); 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 6 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 дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Пријаве се могу доставити лично
или на горенаведену адресу.

остале услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да
има одговарајуће 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 његае није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик (уколико кандидат није стекао образовање на српском језику потребно је доставити
уверење да је положио испит из српског језика
са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе). Кандидат је дужан да уз
пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја достави следећу документацију: кратку биографију;
оригинал или оверену копију дипломе; оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверену копију уверења
о држављанству (не старијег од 6 месеци); оригинал или оверену копију уверења о неосуђиваности које се прибавља код МУП-а, надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења основног
суда да се против кандидата не води кривични
поступак (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) прибавља се по избору кандидата, а
пре закључења уговора раду. Сви остали докази
су саставни део пријаве на конкурс. Кандидат је
дужан да обавезно достави своју тачну адресу
и контакт телефон. Радни однос се заснива на
одређено време, са пуним радним временом, а
место рада је Ниш. Рок за подношење пријава
је осам дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране, односно исте ће бити одбачене.
Пријаве се достављају на горенаведену адресу.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју директор именује посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима при
Националној служби за запошљавање у Нишу.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

18000 Ниш, Косовке девојке бб

Конкурс објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови”, мења се у називу радног места
и треба да стоји: сарадник у звању асистент за
научну област Психологија, на департманима Природно-математичког факултета у Нишу, са 50%
радног времена, на одређено време од 36 месеци.
У осталом делу конкурс остаје непромењен.

Наставник физичког и здравственог
васпитања

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА”

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије); на основним студијама у трајању од
најмање 4 године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат, поред наведеног, мора испуњавати и

18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звању ванредни
професор или доцент за ужу научну
област Ботаника

на Департману за биологију и екологију,
на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: доктор еколошких наука. Кандидати
подносе: пријаву, биографију, оверен препис
22.07.2020. | Број 891 |
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дипломе о докторату; списак научних радова
са библиографским подацима као и саме радове (списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим
конкурсом. Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају,
потпишу и предају образац који се налази на
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и савладан програм обуке за педагошког асистента.
Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019): да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и 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 Репиблике Србије. Кандидат уз
пријавни формулар треба да достави: диплому
о одговарајућем образовању (оригинал или оверену копију); уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (кандидат доставља пре
пријему у радни однос, односно пре закључења
уговора о раду). Рок за пријаву на оглас је 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник немачког језика
у матичној школи

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат треба да испуњава и
услове предвиђене чланом 139 до 142 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима, 3.
потврду 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, за коју није, у
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству, 5.
зна српски језик, ако се образовно-васпитни
рад остварује на језику националне мањине
осим услова из става 1 члана 139 лице мора да
има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1, 3 и 5
овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, који заједно
са потребном документацијом достављају школи
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе запошљавања „Послови”, на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо” Тутин, Његошева 15, 36320 Тутин.
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8 дана од дана доношења одлуке о
пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће разматрати.

НОВИ СА Д
ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21460 Врбас, Палих бораца 9

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора може да буде
лице које испуњава услове прописане чл. 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) и Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/2015),
односно: да је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1.1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 1.2) 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; да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника (лиценцу); да има завршену обуку и
положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора
установе дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); да има најмање осам 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 има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик, као језик на коме се
изводи образовно-васпитни рад у школи; 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 кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-

но дискриминаторно понашање; да за лице
није у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашање; да није
правноснажно осуђено за привредни преступ у
вршењу раније дужности. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може
да оствари предност приликом избора ако је у
току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела
из члана 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020). Уз пријаву кандидат треба да приложи: радну биографију; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену фотокопију дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију положеног
испита за директора установе (уколико кандидат
није полагао овај испит, пријава која не садржи
ово уверење неће бити сматрана непотпуном);
потврду/уверење да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену копију потврде/
уверења Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за кривична дела, односно да није
утврђено дискриминаторно понашање у смислу
члана 139 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020) - не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену копију потврде/уверења надлежног
привредног суда да кандидат није правноснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности - не старије од 6 месеци; оригинал
или оверену копију потврде/уверења 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 из члана 139
став 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) - не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених - не старије од 6 месеци; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о његовом
раду (извештај просветног саветника), уколико га поседује; уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе образовања и васпитања, дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, прибавља
се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом. Диплома о стеченом образовању,
уколико је издата на српском језику, уједно је и
доказ о познавању српског језика као језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. У супротном, потребно је доставити доказ о
познавању српског језика (оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем
образовању на српском језику). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс доставити лично или путем
поште на адресу: Гимназија „Жарко Зрењанин”,
Палих бораца 9, 21460 Врбас - са назнаком „Конкурс за избор директора”. Све додатне информације могу се добити од секретара школе путем
имејл адресе: gimvrbas@mts.rs или путем телефона: 021/704-653.
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Наука и образовање

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Равно Село, М. Тита 112

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: прописани чл. 122, 139, 140 став 1 и
2 и 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2-7 Правилника о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/2015), односно, лице које има
одговарајуће образовање за наставника или
стручног сарадника за рад у школи и то: 1. на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, лице које има завршено ово образовање мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу
предмета, да има дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано 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 злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривина дела из
групе кривичних дела против полне слободе
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
да има обуку и положен испит за директора
установе. Правилником о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015)
прописано је да предност за избор директора има кандидат који је стекао неко од звања
према прописима из области образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидати подносе следећу
документацију: 1. оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
2. оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу наставника, васпитача или стручног сарадника; 3.
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој школи,
вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом
се доказује да је кандидат положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе као доказ о знању српског
језика; 4. доказ о радном искуству у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 5. уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
Министарства надлежног за унутрашње послове у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона,
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија уверења из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу
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истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за кривична дела одређена чл. 7
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/2015) не старије од 6
месеци; уверење о неосуђиваности привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 6 месеци; 6. оверену фотокопију доказа о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење (може бити старије од 6 месеци,
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење); 7. уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци; 8.
извод из матичне књиге рођених (са уписаном
напоменом уколико је накнадно дошло до промене презимена, односно имена); 9. резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс
пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе); 10. доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује (пријава ће
се сматрати потпуном и уколико кандидат нема
положен испит за директора установе, али је
изабрани кандидат дужан да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност);
11. биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора
школе. Кандидат може поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору директора (докази о поседовању организационих способности и др.). Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Документацију
доставити на адресу, са назнаком: „Конкурс
за директора”, ОШ „Бранко Радичевић”, Равно
Село, М. Тита 112, а сва потребна обавештења
се могу добити код секретара школе и путем
телефона: 021/2022-016. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

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 на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 образовању; извод из матичне
књиге рођених (не старији 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-а - 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 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.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „9. МАЈ”

21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

Конкурс објављен 01.07.2020. године у публикацији „Послови” број 888, поништава се за радно
место: помоћни наставник у електротехници.

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

Помоћни наставник
у електротехници
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као и
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019 и
6/2020) и то: 1. да имају одговарајуће средње
образовање (четврти степен стручне спреме)
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017,
8/2017, 4/2018, 13/2018 и 2/2018) и то: помоћни наставник (за све образовне профиле, смер
енергетски); 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

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
Педагошки асистент

за ученике са сметњама у развоју и
инвалидитетом, на одређено време
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања 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 10.09.2005. године, и
то: 1) лице које је стекло академски назив мастер дефектолог на академским студијама другог
степена или лице које је стекло стручни назив
дипломирани дефектолог на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) лице које испуњава услове у погледу степена и врсте образовања
за наставника друштвено-хуманистичке групе
предмета или стручног сарадника - педагога,
психолога, андрагога или логопеда, који има
савладан програм обуке у складу са овим правилником; 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; 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
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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. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен формулар за
пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених); доказ о знању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на адресу:
Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Краља
Петра I 59, 21239 Ђурђево. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе
или позивом на број телефона: 021/2939-033.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Редовни професор за област
музичке уметности, ужа област
Гудачки инструменти (Виолина)
2. Наставник (сва звања) за област
музичке уметности, ужа област
Композиција
на одређено време 5 година или на
неодређено време

3. Доцент за област драмских и
аудио-визуелних уметности, ужа
област Дизајн видео-игара
на одређено време од 5 година

4. Наставник (сва звања) за ужу
научну област Педагошке науке Методика наставе музичке културе
на одређено време од 5 година или на
неодређено време

5. Доцент за ужу научну област
Филмологија
на одређено време 5 година

6. Стручни сарадник за област
музичке уметности, ужа област Соло
певање
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одуства ради неге детета

7. Стручни сарадник за област
драмских и аудио-визуелних
уметности, ужа област Дизајн видео
игара
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања
наставника:
За радно место 1: диплома доктора уметности
или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању из области музичке уметности, ужа област
гудачки инструменти (виолина) односно висо-
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ко образовање мастер академских студија из
области музичке уметности, ужа област гудачки
инструменти (виолина) и испуњени услови из
члана 74 Закона о високом образовању.
За радно место 2: диплома доктора уметности
или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању из области музичке уметности,
ужа област композиција односно високо образовање мастер академских студија из области
музичке уметности, ужа област композиција и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом
образовању.
За радно место 3: диплома доктора уметности
или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању из области драмских и аудиовизуелних
уметности или ликовних уметности или примењених уметности и дизајна, односно високо образовање мастер академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности
или ликовних уметности или примењених уметности и дизајна и испуњени услови из члана 74
Закона о високом образовању.
За радно место 4: диплома доктора наука доктора методике наставе стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом
образовању и претходно завршене магистарске
или мастер академске студије из области наука
о уметностима, ужа област: музичка педагогија
/ музичка теорија / музикологија / етномузикологија или из области музичке уметности и
испуњени услови из члана 74 Закона о високом
образовању.
За радно место 5: диплома доктора наука
из области наука о уметностима, ужа област
филмологија стечена на акредитованом универзитету и акредитованом судијском програму
у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању и високо образовање мастер академских студија из
области драмских и аудиовизуелних уметности,
ужа област режија и испуњени услови из члана
74. Закона о високом образовању.
Обавезни и изборни услови:
За радна места 1, 2 и 3: утврђени су Правилником о ближим минималним условима за
избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду за поље уметности.
За радно место 4: утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду за поље друштвених наука.
За радно место 5: утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду за поље хуманистичких наука.
За радна места од 1 до 5: У звање наставника (доцент, ванредни професор и редовни професор) може бити изабрано лице које испуњава
критеријуме прописане чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним условима за избор
у звања наставника на универзитету донетим
од стране Националног савета за високо образовање, Статутом Универитета у Новом Саду,
Статутом Академије уметности и Правилником о
ближим минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду.
Услови за избор у звања сарадника:

За радно место 6: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који уређује високо
образовање до 10. септембра 2005. године из
области музичке уметности, ужа област соло
певање; способност за уметничку сарадњу и
наставни рад; признати уметнички или стручни
резултати.
За радно место 7: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који уређује високо образовање до 10. септембра 2005. године;
способност за уметничку сарадњу и наставни
рад; признати уметнички или стручни резултати. Закон о високом образовању, Статут
Универзитета у Новом Саду, Статут Академије
уметности у Новом Саду, Правилник о ближим минималним условима за избор у звање
наставника на Универзитету у Новом Саду и
упутство за попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу за наставна
звања налазе се на сајту Академије уметности
(www.akademija.uns.ac.rs - у секцији „Наставници-Конкурси”).
Сви кандидати достављају: 1. пријаву на
конкурс која мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже, контакт адресу, број
телефона, имејл-адресу, 2. оверене фотокопије
диплома о завршеним одговарајућим студијама
и додатке дипломи, 3. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци). 4.
уверење о некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 месеци), 5. личну
карту (фотокопија или очитана биометријска
лична карта).
Осим наведене документације, у зависности
од радног места на које конкуришу, кандидати
достављају додатну документацију, и то:
За радна места 1, 2 и 3: Попуњен образац
биографских података на ћириличном писму
(Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs
у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (УСБ) откључан и доказе о испуњавању услова радног
места у складу са чланом 74 Закона о високом
образовању и Минималним условима за избор у
звање наставника за поље уметности Правилника о ближим минималним условима за избор
у звање наставника на Универзитета у Новом
Саду и чланом 5 наведеног правилника.
За радно место 4: Попуњен образац биографских података на ћириличном писму (Образац
1А НАУКА) који се налази на сајту Академије
уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији
„Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (УСБ) откључан и
доказе о испуњавању услова радног места у
складу са чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање
наставника за поље друштвених наука Правилника о ближим минималним условима за избор
у звање наставника на Универзитета у Новом
Саду и чланом 5 наведеног Правилника.
За радно место 5: Попуњен образац биографских података на ћириличном писму
(Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs
у секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у
штампаној и електронској форми (УСБ) откљу-
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чан и доказе о испуњавању услова радног
места у складу са чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним условима за
избор у звање наставника за поље хуманистичких наука Правилника о ближим минималним условима за избор у звање наставника на
Универзитета у Новом Саду и чланом 5 наведеног правилника.
За радна места 6 и 7: Попуњен образац
биографских података на ћириличном писму
(Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у
секцији „Наставници-Конкурси”) приложен
у штампаној и електронској форми (УСБ) и
доказе о испуњавању услова радног места у
складу са чланом 123. тачка 1. Статута Академије уметности.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми на
адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре
Јакшића 7.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

За стицање звања:

1. Наставника у звању доцента
за ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско инжењерство,
да је претходне степене студија завршио са
просечном оценом најмање 8, односно да има
најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању,
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду
и чланом 14 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника на Универзитету
у Новом Саду.

2. Наставника у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Теоријска и
примењена физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
примењена физика и физичке науке, да је претходне степене студија завршио са просечном
оценом најмање 8, односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској
установи, као и услови прописани чланом 74.
Закона о високом образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом Саду и чланом 14.
Правилника о ближим минималним условима
за избор наставника на Универзитету у Новом
Саду.

3. Наставника у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Технологије пластичног
деформисања, адитивне
и виртуелне технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
Бесплатна публикација о запошљавању

одбрањена докторска дисертација из области
машинско инжењерство, да је претходне степене студија завршио са просечном оценом
најмање осам (8), односно да има најмање три
године педагошког искуства на високошколској установи, као и услови прописани чланом
74 Закона о високом образовању, чланом 143
Статута Универзитета у Новом Саду и чланом
14 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника на Универзитету у
Новом Саду.
ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести
звање, прецизан назив уже области и датум
објављивања конкурса); 2. краћу биографију
са библиографијом (списак радова); 3. оверене фотокопије диплома и додатака дипломама
са свих нивоа студија; за дипломе стечене у
иностранству потребно је приложити доказ о
признавању стране високошколске исправе;
4. фотокопирану или очитану личну карту; 5.
потврду о оцени резултата педагошког рада мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а
да кандидат није правоснажно осуђиван за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању
послова у високошколској установи; 7. фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених
уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира, 8. доказе
о руковођењу или учешћу у научним, односно
уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешћу у завршним радовима
на специјалистичким, мастер и докоторским
академским студијама, 9. попуњен електронски образац: реферат комисије о кандидатима
за избор у звање наставника-УНС_Образац_
избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https: //www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje; кандидат исти треба да пошаље не
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата; 10. за сваку
одредницу коју кандидат испуњава неопходно
је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима,
одборима, органима управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције
на ком се јасно види кандидатово учешће у
раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у програмским
и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или
навести линк са сајта институције на ком се
јасно види кандидатово учешће у раду. Ако је
научни рад који представља услов за избор у
звање наставника у штампи, неопходно је да
аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс
за стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПУ „ЉУБА СТАНКОВИЋ”

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

1. Васпитач - приправник
без лиценце

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије), студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године,
више образовање, односно са одговарајућим
средњим образовањем, у складу са посебним законом; 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 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 је
држављанин Републике Србије, да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно
-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс (попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат треба да приложи:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење да лице није осуђивано за кривична дела
наведена у члану 139 став 1. тачка 3) Закона о
основама система обрзовања и васпитања, уверење о држављанству или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), фотокопију личне карте. Напомена: Лекарско уверење (уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима) кандидат подноси 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.
Пријаве и доказе о испуњености услова из конкурса доставити, лично или поштом на адресу:
ПУ „Љуба Станковић” Беочин, Доситеја Обрадовића бб, 21300 Беочин, са назнаком „Пријава на
конкурс - васпитач-приправник”.

2. Секретар
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање:
на студијама првог степена - основне академске студије - дипломирани правник, 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 другог степена - мастер академске студије - дипломирани правник
мастер; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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 мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и дру22.07.2020. | Број 891 |
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гих добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије, Уз пријаву на конкурс (попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат треба да приложи:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење да лице није осуђивано за кривична дела
наведена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система обрзовања и васпитања,
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци), фотокопију личне карте. Напомена:
Лекарско уверење (уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) кандидат подноси 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. Пријаве и доказе о испуњености услова из конкурса доставити лично или поштом на адресу: ПУ „Љуба
Станковић” Беочин, Доситеја Обрадовића бб,
21300 Беочин, са назнаком „Пријава на конкурс
- секретар”.

3. Васпитач

са лиценцом
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне
студије или основне академске студије), студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године,
више образовањее, односно са одговарајућим
средњим образовањем, у складу са посебним законом; 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 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 је
држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно
-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс (попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), кандидат треба да приложи:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, лиценцу - оригинал или оверену фотокопију, уверење да лице није осуђивано за кривична дела
наведена у члану 139 став 1. тачка 3) Закона
о основама система обрзовања и васпитања,
уверење о држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци), извод или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци), фотокопију личне карте. Напомена:
Лекарско уверење (уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима) кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
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неће се узети у разматрање. Пријаве и доказе
о испуњености услова из конкурса доставити,
лично или поштом на адресу: ПУ „Љуба Станковић” Беочин, Доситеја Обрадовића бб, 21300
Беочин, са назнаком „Пријава на конкурс - васпитач са лиценцом”.

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

Наставник математике
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 математике. 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
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 математике 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
се доставља 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.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

Наставник пословне информатике
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани економист, смер економске статистике
и кибернетике или смер пословне информатике; (2) професор математике; (3) дипломирани
математичар; (4) дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарске технике и информатике; (5) дипломирани инжењер организације рада, смер кибернетски; (6) дипломирани
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (7) дипломирани економиста - менаџер
у трговини; (8) мастер економиста, претходно
завршене основне академске студије у области
Економије.

Наставник рачунарства и
информатике
за 20% радног времена

УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) професор
информатике, односно дипломирани информатичар; (2) професор математике и рачунарства;
(3) професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; (4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани инжењер
електротехнике, сви смерови, односно одсеци;
(6) дипломирани инжењер електронике, сви
смерови, односно одсеци; (7) дипломирани
инжењер за информационе системе, односно
дипломирани инжењер организације за инфор-
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мационе системе или дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије; (8) дипломирани инжењер информатике,
односно дипломирани инжењер рачунарства;
(9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и
информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или статистика,
информатика и квантна економија; (10) професор технике и информатике; (11) дипломирани
математичар; (12) дипломирани информатичар;
(13) дипломирани информатичар - пословна
информатика; (14) дипломирани информатичар
- професор информатике; (14а) дипломирани
инжењер организационих наука - одсек за управљање квалитетом; (14б) мастер инжењер софтвера; (14в) мастер инжењер информационих
технологија и система; (14г) мастер дизајнер
медија у образовању; (14д) мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет); (15) дипломирани информатичар - мастер; (16) дипломирани професор информатике - мастер; (17)
дипломирани информатичар - мастер пословне
информатике; (18) дипломирани професор технике и информатике - мастер; (19) мастер математичар; (20) мастер информатичар; (21) мастер инжењер електротехнике и рачунарства;
(22) мастер инжењер информационих технологија; (23) мастер професор технике и информатике; (24) мастер инжењер организационих наука (студијски програм Информациони системи
и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке); (25) мастер дизајнер медија
у образовању; (26) мастер професор информатике и математике; (27) мастер професор технике и информатике. Лице из тачке 16) овог
члана које је стекло академско звање мастер
мора имати, у оквиру завршених студија, положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један
из области Програмирање) и 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. Уколико
школа преузимањем или конкурсом не заснује
радни однос са лицем које испуњава услове из
ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге облике
образовно-васпитног рада за предмет Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која
су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају положених најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један
из области Програмирање) и најмање два предмета из једне или две следеће области - Математика или Теоријско рачунарство. Испуњеност
услова из ст. 2-5. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образовања, на основу наставног плана и програма студија, односно
студијског програма.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
Бесплатна публикација о запошљавању

раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење), посебних
услова предвиђених Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС
- Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 испр., 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 2/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 5/15, 16/15, 19/15,
11/16, 2/17, 13/18 и 2/20), кандидати треба да
испуњавају и посебне услове утврђене у члану
139, 140, 142, 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
и то: 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 мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да су држављани
РС и 5) да знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови под
тачкама 1-4 доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова под тачкама 1),
3), 4) и 5) (диплома, уверење о некажњавању,
држављанство и доказ о познавању језика)
саставни су део пријаве на конкурс и подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ под тачком
2) (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, који ће уз потребну
документацију доставити установи. Конкурс ће
бити отворен 8 дана од дана објављивања у
листу „Послови”. Уз пријаву кандидат подноси:
1. оверену фотокопију дипломе, 2. уверење да
није кажњаван за назначена кривична дела, 3.
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС (које није старије од 6 месеци), 4. 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 је приложена као доказ по тачком 1. сматра се доказом о
знању српског језика) и 5. попуњен формулар
који се може преузети на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу: Средња стручна школа „Васа
Пелагић”, 26220 Ковин, Цара Лазара 261, тел.
013/742-200. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Оглас објављен 15.07.2020. године, у публикацији „Послови” (број 890), исправља се у делу
назива радних места за наставника биологије,
на одређено време до повратка запослене са
функције директора и педагошког асистента,
на одређено време до 31.08.2020. године, и
исправно треба да гласе:

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „САВА ЖЕБЕЉАН”

26213 Црепаја, Маршала Тита 8

Оглас објављен 15.07.2020. године у публикацији „Послови” (број 890), исправља се у делу
адресе школе, тако што уместо: 26350 Самош,
Маршала Тита 27, треба да стоји: 26213 Црепаја, Маршала Тита 8.

ОШ „СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ”
26216 Уздин, Маршала Тита 143

1. Наставник математике
на румунском језику,
са 89% радног времена

2. Наставник математике
на српском језику,
са 89% радног времена

УСЛОВИ: 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. Доказ о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или о
положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе је обавезан. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар са званичне интернет странице на конкурс
приложе: 1. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. извод
из матичне књиге рођених - на прописаном
обрасцу са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 4. доказ о неосуђиваности (доказ/
уверење да лице 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 (оригинал уверења из казнене евиденције МУП-а, не
старије од 6 месеци); 5 доказ о знању српског
језика и језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно румунског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском и језику на којем
се остварује образовно-васпитни рад односно румунском језику) - као доказ се доставља
диплома о завршеном школовању на српском
језику - средње, више или високо или положен
испит из српског језика - уверење одговарајуће
високошколске установе да је лице положило
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испит из српског језика са методиком оригинал
или оверена фотокопија и диплома о завршеном школовању на румунском језику - средње,
више или високо или положен испит из румунског језика - уверење одговарајуће високошколске установе да је лице положило испит из
румунског језика са методиком оригинал или
оверена фотокопија); 6. доказ о завршеној обуци за педагошког асистента. Напомена: Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима подноси се школи пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника комисија врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности. Психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Уколико
је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока
за пријаву на овај конкурс), назначити у пријави кад је и где извршена процена. Након истека
рока за достављање пријава није могуће достављање доказа о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве са
приложеним, а неовереним фотокопијама, као
и пријаве оних кандидата који не испуњавају
услове у погледу образовања, врсте и степена
стручне спреме неће бити узете у разматрање.
Оверене фотокопије не могу бити старије од 6
месеци. Школа није у обавези да враћа конкурсну документацију. 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”, бр. 87/18). Уколико је образовање
стечено у иностранству, испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника утврђује решењем министар. У том случају доставити решење министра
о испуњености услова у погледу стеченог образовања за обављање послова наставника за
предмет за који се конкурише. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријавни формулар са потребним
прилозима којима доказује да испуњава услове овог конкурса, кандидати треба да достави
искључиво препоручено поштом на наведену
адресу: Основна школа „Свети Георгије”, Маршала Тита 143, 26216 Уздин или предају лично у секретаријату школе, сваког радног дана
од 8 до 12 часова, Телефон за информације:
013/673-003 и 013/673-448.

ПИРОТ
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”
18330 Бабушница, 7. јули 26
тел. 010/385-021

Педагошки асистент

за рад са ученицима ромске
националности, на одређено време
до краја школске 2020/2021. године,
односно до 31.8.2021. године
УСЛОВИ: завршена најмање средња школа;
завршен Програм обуке за педагошке асистенте - 9 модула у трајању од 196 часова, у
скаду са Правилником; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; да није осуђиван провноснажном 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 саобрћаја и против човечно-
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сти 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 на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Kандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају доказе о испуњавању тражених услова
у овереној фотокопији: доказ о одговарајућој
стручној спреми и језику на коме су се школовали; сертификат о завршеном Програму обуке
за педагошке асистенате у трајању од 196
часова - 9 модула; уверење да нису осуђивани за групу кривичних дела из конкурса: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених/венчаних, саставни су део пријаве
на конкурс. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој спсобности доставља изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Kандидати пријављени на конкурс у обавези су да
на основу обавештења школе изврше проверу
психофизичких способности за рад са ученицима по процедури Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурсну комисију”.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГАЛЕБ”
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора предшколске
установе треба да испуњавају услове прописане чланом 122 став 3 и 4, чланом 139 и чланом
140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
87/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и чланом 7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015), и то: 1. да кандидат има
одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена за наставника, васпитача или стручног сарадника (мастер академске
студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) или образовање
стечено на основним студијама у трајању од
најмање четри године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног
сарадника (педагог, психолог или други стручни сарадник), у складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања; 2. да има дозволу за рад наставника,
васпитача или стручног сарадника - лиценца;
3. да има обуку и положен испит за директора
- изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност; 4. да
има најмање 8 (осам) година рада у установи
на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита, за кривич-

но 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;
7. да је држављанин Републике Србије; 8. да
зна српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које
има: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије), на студијама у трајању од три године или
више образовање за васпитача, у складу са чл.
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања и најмање 10 (десет) година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, као и да испуњава услове набројане под тачкама 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са чланом
140 Закона; 2. оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу за наставника
- васпитача, педагога или психолога, односно
лиценце; 3. потврду (оригинал или оверену
фотокопију) о радном искуству након стеченог
одговарајућег образовања; 4. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци од
дана расписивања конкурса); 5. оригинал или
оверену фотокопију уверења о некажњавању,
односно да против кландидата није покренута
истрага нити је подигнута оптужница, односно
да није покренут кривични поступак, издато од
стране надлежног суда, не старије од 6 месеци рачунајући од дана расписивања конкурса;
6. оригинал или оверена фотокопија уверења
из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6
месеци рачунајући од дана расписивања конкурса; 7. оригинал или оверена фотокопија
уверења о некажњавању за привредни преступ
у вршењу раније дужности, издата од надлежног Привредног суда, не старија од 6 месеци
од расписивања конкурса; 8. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора предшколске установе и оцена спољашњег вредновања
за кандидата који је претходно обављао дужност директора, оверена фотокопија извештаја
- уколико га кандидат не достави, доставља
краћу изјаву на околности недостављања истог;
9. доказ о знању српског језика - оригинал или
оверена фотокопија сведочанства или дипломе
да је кандидат стекао средње, више или високо образовање или оверена копија потврде о
положеном испиту из језика са методиком, по
програму одговарајуће високошколске установе - доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику; 10.
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора
предшколске установе; 11. уколико кандидат
има положен испит за директора прилаже оригинал или оверену фотокопију о истом, а уколико га нема дужан је да га у року од две године од ступања на дужност положи, у склладу
са условима прописаним законом; 12. оверену
фотокопију лекарског уверења, као и уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци (прилаже кандидат који буде изабран за
директора пред ступање на дужност, односно
пре закључења уговора). Рок за пријављивање
на конкурс је 15 дана од објављивања истог у
публикацији НСЗ „Послови”, а неблаговрене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријавни формулар попунити на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одштампати и заједно са
осталом документацијом у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за директора”, доставити
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лично радним даном од 07.00 до 15.00 часова
или препорученом поштом на следећу адресу:
ПУ „Галеб”, Извидничка 17, 12300 Петровац на
Млави. За све додатне информације обратити
се управи установе, радним данима од 07.00 до
15.00 часова, на телефон: 012/331-276.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
12306 Велико Лаоле
тел. 012/346-816

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање (у складу са чл. 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18др. закони, 10/19, 6/20); наставник, васпитач и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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 комбинију 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. год. Лице из тачке 1
подтачка 2 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да има и: психичку, физичку
и и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација:
оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ да лице 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 слободне, 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 (из полицијске станице, не старије од 6 месеци), оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, доказ о знању српског језика, односи се
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику). Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног бележника. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
Бесплатна публикација о запошљавању

се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе
или путем телефона: 012/346-816. Пријаве на
конкурс слати на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин”, 12306 Велико Лаоле.

или путем телефона: 012/341-012. Пријаве на
конкурс слати на адресу: ОШ „Јован Шербановић”, 12304 Рановац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

12304 Рановац
тел. 012/341-012

Наставник математике

Наставник математике

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице које има одговарајуће
образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20); наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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 комбинију 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. год. Лице из тачке 1
подтачка 2 мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да има и: психичку, физичку
и и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Кандидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација:
оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ да лице 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 (из полицијске станице, не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, доказ о знању српског језика (односи се
на кандидате који нису образовање стекли на
српском језику). Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног бележника. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе

Наставник руског језика

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”

Наставник математике

са 88,89% радног времена

Наставник српског језика и
књижевности
са 88,89% радног времена

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 ст. 1 и 2 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20), и то: 1. да има одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања стечено: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из члана 140 став 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Кандидат треба да испуњава
и услове у погледу степена и врсте образовања
прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место
за које конкурише; 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
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита 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 којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати уз пријаву
на конкурс треба да доставе школи следећу
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Наука и образовање

документацију: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању,
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
копију), уверење о неосуђиваности не старије
од 6 месеци (оригинал или оверену копију),
кратку биографију - CV са адресом и бројем
телефона. Доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско
уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

оверену копију), кратку биографију - CV са адресом и бројем телефона. Доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику или језику на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој
способности за рад - лекарско уверење, не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају
се у затвореној коверти, на адресу: Основна
школа „Моша Пијаде” Жагубица, 25. септембра
2, 12320 Жагубица, са назнаком „Пријава на конкурс”. Конкурс за сва радна места остаје отворен
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

Домар - ложач

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ”

Чистачица

12311 Божевац
тел. 012/281-145, 012/281-146

са 88% радног времена
са 80% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Осаници

Чистачица

са 65% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Јошаници

Чистачица

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

Чистачица

са 50% радног времена, за рад у
издвојеном одељењу у Милатовцу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), и то: 1. да има
одговарајуће образовање: да има основну школу за радно место чистачице, за радно место
домар – ложач - средње образовање - трећи
степен стручне спреме и сертификат - руковалац парних котлова са АТК уређајима; 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања мита 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 којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати попуне
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да доставе школи следећу документацију: оверену фотокопију сведочанства
о завршеној основној школи - важи за радно
место чистачице, за радно место домар - ложач
диплома о завршеном средњем образовању трећи степен стручне спреме (оверена фотокопија) и сертификат - руковалац парних котлова
са АТК уређајима; уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (оригинал или
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Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/2017) треба да има завршено и
средње образовање у трајању од четири године (IV степен стручне спреме), гимназија или
средња економска школа. Кандидат треба да
има и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; 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 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 зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на
конкурс који је објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС и одштампан пријавни
формулар заједно са потребном документацијом достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оригинал или оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање које
издаје надлежна полицијска управа, кандидати
који образовање нису стекли на српском језику
достављају и доказ да познају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Пријава на
конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или
боравишта, контакт телефон), радно место на
које кандидат конкурише. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности,
не старије од шест месеци. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Милисав Николић”, 12313 Божевац,
телефон: 012/281-145 и 012/281-146.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „ПРВА РАДОСТ”

18412 Житорађа, Војводе Мишића 3
тел. 027/8362-140

Секретар установе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује образовање из области правних наука - завршене
студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије); на основним студијама
у трајању од најмање четири године по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и ручно потписан пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
извод рођених и уверење о држављанству РС
(оверене копије); уверење о неосуђиваности;
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправника и друга лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита);
лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горе наведену адресу или доставити
лично.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 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) за
наставника те врсте школе и подручја рада, за
педагога или психолога, односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање, и то:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и 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, 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 високо образовање до 10. септембра 2005. године. Поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе (изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност); да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да има држављан-
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ство Републике Србије; знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 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), ако га поседује, као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно
обављао дужност директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или обавештења о положеном испиту
за лиценцу за наставника или стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, уколико поседује; потврду о најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
РС и извода из матичне књиге рођених (не
старије од шест месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења из надлежне службе
МУП-а да кандидат није осуђиван (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага за кривична дела (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверена
фотокопија уверења надлежног привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника уколико
га поседује); уколико је кандидат претходно
обављао дужност директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (уколико је
спољашње вредновање вршено); лекарско
уверење доставља изабрани кандидат; преглед кретања у служби са биографским подацима и предлогом рада директора школе;
доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на горе наведену адресу, уз напомену:
„Конкурс за директора установе - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежних органа.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА”

11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-144

Дефектолог - олигофренопедагог
одељење за ученике са сметњама
у развоју и инвалидитетом

УСЛОВИ: У радни однос ради 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 методичкох 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 пријеме 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 оверена 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: радну биографију, попуњен пријавни формулар са сајта министарства просвете,
науке и технолошког развоја http: //www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc - обавезно уверење
о држављанству РС - оригинал или оверену копију не старије од 6 месеци - обавезно,
диплому о стеченом образовању - оригинал или
оверену копију не старију од 6 месеци - обавезно 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 доказ о знању српског језика
(обавезно за кандидате који образовање нису
стекли на српском језику), 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 „Светитељ Сава”, Светог Саве бб,
11432 Друговац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко
телефона: 026/721-114.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„АВРАМ МРАЗОВИЋ”

25000 Сомбор, Подгоричка 2
тел. 025/412-941

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
глaсник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС РС, 113/17 и 95/2018
- аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глaсник РС”, бр. 88/17
и 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и
6/20), чланом 3 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. глaсник РС” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020),
члана 19 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ „Аврам Мразовић”
Сомбор бр. 38-1/2018 од 28.02.2018. године; да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или 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) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи 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 финансије
(са изборним предметом Основи геометрије),
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
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математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжињер математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар
- теоријска математика, дипломирани инжињер
математике (са изборним предметом Основи
геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор
физике - математике, професор биологије математике, профеор математике - теоријско
усмерење, профеор 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; 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 њамање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног детета, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

колске установе. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Након
тога комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос
и обавља разговор са њима. У року од осам
дана од обављеног разговора комисија доноси
решење о избору кандидата. Додатне информације о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон: 025/412-941. Пријаве на
конкурс за избор наставника математике подносе се у затвореној коверти, лично или путем
препоручене пошиљке на адресу: ОШ „Аврам
Мразовић”, 25000 Сомбор, Подгоричка 2, уз
напомену: „Конкурс за радно место наставника
математике - не отварати”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (одштампани формулар попуњен на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја) кандидат треба да достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; доказ
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 шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова,
односно положеним испитима из психологије
и педагогије или оверена копија уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу) за оне који образовање поседују, они који не поседују, Закон сходно члану
142 став 2 дозвољава да је ово образовање
наставник обавезан да стекне у року од једне
године, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу, извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци), извод из казнене евиденције (од
надлежне полицијске управе МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ о познавању језика
на коме се изводи образовно-васпитни рад, у
складу са чланом 141 став 7 Закона доказује се
стеченим средњим, вишим или високим образовањем на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или положеним испитом из
тог језика по програму одговарајуће високош-

са 50% радног времена
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ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака а, в, г и д достављају се уз пријаву, на адресу школе поштом или лично, а доказ о испуњености услова из тачке б ове одлуке прибавља
се пре закључења уговора о раду. Обавештења
о конкурсу се могу добити на телефон: 025/773211, а контакт особа је секретар школе. Пријаву
на конкурс својеручно потписану заједно са
потребном документацијом доставити школи
на адресу: Гимназија и стручна школа „Никола Тесла”, Апатин, Блок 112 бб, 25260 Апатин
или лично у пријемну канцеларију школе, од 8
до 12 часова сваког радног дана. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Наставник математике
са 88,88% ангажовања

Наставник математике
2 извршиоца

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

Специјални педагог

25260 Апатин, Блок 112 бб
тел. 025/773-211

Наставник немачког језика
Наставник технике и технологије

Наставник предметне наставе хемија

са 60% ангажовања

90% радног времена

Наставник музичке културе
са 50% ангажовања

Наставник предметне наставе немачки језик
90% радног времена

Помоћни радник - чистачица
Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: Уз 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. Кандидат
за радно место наставника треба да испуњава поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 054/09, 32/13, 75/14,
13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат
испуњава и посебне услове прописане члановима 139 услове из члана 139. Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: а) има
одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у гимназији и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у стручним школама подручја рада геодезија и грађевинарство, б) има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) 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 злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 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 за кога није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије;
д) зна српски језик.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. 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 дело примања 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. да
има држављанство Републике Србије; 5. да зна
српски језик, као језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Прописаним образовањем сматра
се стручна спрема прописана Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС” бр. 11/2012, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018), за које се расписује
конкурс. Кандидати треба да попуне пријавни формулар који преузимају на званичној
страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/,
а потребну документацију заједно са одштампаним, попуњеним и потписаним пријавним
формуларом достављају школи. Докази о
испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се
уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 пре
закључења уиговора о раду. Извод из матичне књиге држављана мора бити издат у претходних шест месеци. Доказ из става 1 тачка 3
прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са докумен-
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тацијом и прилозима достављају се на адресу Основне школе „Жарко Зрењанин”, Апатин,
Српских владара 25, лично или путем поште.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава и следеће
услове: 1. да има основно образовање; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дело примања 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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да попуне пријавни
формулар који преузимају на званичној страници Министарстава просвете, науке и технолошког развоја http: //www.mpn.gov.rs/, а потребну документацију заједно са одштампаним,
попуњеним и потписаним пријавним формуларом достављају школи. Докази о испуњености
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Извод из матичне књиге држављана мора бити издат у претходних шест месеци.
Доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на адресу Основне школе: „Жарко
Зрењанин”, Апатин, Српских владара 25, лично
или путем поште.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава и следеће услове: 1. да има средње образовање,
4. степен стручне спреме; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дело примања 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.
ОСТАЛО: Кандидати треба да попуне пријавни
формулар који преузимају на званичној страници Министарстава просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/, а потребну документацију заједно са одштампаним,
попуњеним и потписаним пријавним формулаБесплатна публикација о запошљавању

ром достављају школи. Докази о испуњености
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Извод из матичне књиге држављана мора бити издат у претходних шест месеци.
Доказ из става 1 тачка 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
пубилкацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са документацијом и прилозима достављају се на адресу Основне школе „Жарко
Зрењанин”, Апатин, Српских владара 25, лично
или путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”
25270 Бездан, Жртава фашизма 25
тел. 025/810-322

Наставник немачког језика
на српском наставном језику,
за 30% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19, 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, 18 и 11/19), и то
да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140-142 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и 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 мађарски језик (ако одговарајуће образовање није стечено на на језику на којем се
остварује образовно-васпитни рад или је положио мађарски језик по програму одговарајуће
високошколске установе).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1) попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део: Ново на
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, 4)
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, 5)
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверену фотокопију), 6) уверење
МУП-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију) - 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 родоскрнуће, 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 утврђено дискриминаторно понашање, 7)
доказ о здравственој способности - лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран
по конкурсу пре закључења уговора о раду),
8) оверену фотокопију дипломе о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положио мађарски језик по програму
одговарајуће високошколске установе. Предата
конкурсна документација се не враћа. Пријаве
слати на адресу: Основна школа „Братство-јединство” Бездан, Жртава фашизма 25, 25270
Бездан. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. 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 применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар са документацијом
слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурсну комисију” на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара или директора
школе, на телефон: 025/810-322, 810-342.

Наставник немачког језика

на мађарском наставном језику,
за 30% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 139, 140, 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - и др. закон, 10/19 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, 13/18 и 11/19), и то да
има одговарајуће образовање у складу са чл.
140-142 Закона о основама система образовања
и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или давања мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике
Србије, да зна мађарски језик (ако одговарајуће
образовање није стечено на на језику на којем
се остварује образовно-васпитни рад или је
положио мађарски језик по програму одговарајуће високошколске установе).
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1) попуњен и одштампан
пријавни формулар (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део: Ново на
сајту), 2) кратку биографију, 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о стеченом образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ да је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 4) уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, 5) извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверену фотокопију), 6) уверење МУП-а о
неосуђиваности, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) - 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 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 утврђено
дискриминаторно понашање, 7) доказ о здравственој способности - лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу пре
закључења уговора о раду), 8) оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
мађарски језик по програму одговарајуће високошколске установе. Предата конкурсна документација се не враћа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Братство-јединство” Бездан,
Жртава фашизма 25, 25270 Бездан. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе. Кандидати који су изабрани у
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способностои за рад са ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од 8 дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за пријављивање на Конкурс је 8 дана од
дана објављивања у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар са документацијом
слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти,
са назнаком „За конкурсну комисију” на горе
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара или директора
школе на телефон: 025/810-322, 810-342.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПУ „ПОЛЕТАРАЦ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223, факс: 022/310-565
e-mail: poletarac.pazova@gmail.com

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање и то високо образовање из области
правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студија-
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ма, 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; 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 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; знање рада на рачунару, положен
испит за службеника за јавне набавке; 3 године
радног искуства у струци.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено високо образовање из научне области педагошких
наука на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 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 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; са или без положеног испита за
лиценцу; 1 година радног искуства у струци.

Службеник за односе са јавношћу и
маркетинг
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 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 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 санк-

цију 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; знање рада на рачунару; знање
страног језика (знање енглеског језика у нивоу
знања Б2).

Васпитач

16 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање и то: више образовање, односно
одговарајуће високо образовање из области
педагошких наука на студијама првог степена
(основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање - васпитач; 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 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; са или без положеног испита за
лиценцу.

Сарадник за исхрану нутрициониста
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање и то стечено високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије),
односно на студијама у трајању од три године или више образовање здравствене струке;
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 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.

Сарадник - медицинска сестра за
превентивно-здравствену заштиту и
негу
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање и то стечено средње образовање
здравствене струке у трајању од четири године:
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 злос-
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тављање 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; положен стручни испит по прописима из
области здравствене заштите; 1 година радног
искуства у струци.

Медицинска сестра - васпитач
12 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање и то стечено средње образовање у
трајању од четири године (медицинска сестра
- васпитач), одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне
студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом
јасленог узраста - васпитач; 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 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; са или без положеног испита за
лиценцу.

Спремачица

15 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће
образовање и то завршену основну школу;
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 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 има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: 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 попуњен пријавни формулар потребно је приложити: 1. радну
биографију (CV), тачну адресу пребивалишта,
контакт телефон и имејл-адресу; 2. доказ о стеченом образовању; 3. доказ да кандидат није
осуђен правноснажном пресудом за кривично
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дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/19 и 6/2020) и то: уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и није покренута истрага (не
старије од шест месеци) и уверење из казнене
евиденције издато од стране надлежне полицијске управе МУП-а (не старије од 6 месеци);
4. уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); 5. 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); 6. извод из
матичне књиге рођених (нови образац са холограмом - трајно важење); 7. уверење о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад (стручни испит), уколико кандидат има лиценцу за
послове: стручног сарадника - педагога, васпитача - васпитача 1 и медицинске сестре васпитача 1; 8. доказ о положеном стручном испиту
по прописима из области здравствене заштите
за послове сарадника - медицинске сестре за
превентивно-здравствену заштиту и негу; 9.
доказ о знању рада на рачунару: сертификат,
уверење, диплома и сл. за послове службеника за јавне набавке, службеника за односе са
јавношћу и маркетинг, 10. доказ о положеном
испиту за службеника за јавне набавке; 11.
доказ о знању страног језика: сертификат, уверење, диплома за послове службеника за односе са јавношћу и маркетинг; 12. доказ о радном
искуству (потврда, уверење и сл.) за послове за
које је предвиђено као услов у тексту конкурса.
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који
мора бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени
гласник РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018).
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 и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Приложена конкурсна документација неће
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе спровођења законом
предвиђеног поступка - конкурса за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Пријаве се подносе лично или
путем препоручене пошиљке на адресу предшколске установе, са назнаком: „За конкурс за
заснивање радног односа (назив посла)”, у
затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској установи у
кадровској служби на телефон: 022/311-223, од
8.00 до 14.00 сати. Решење о избору кандидата
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став
7 Закона.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/430-688
e-mail: skolambu@open.telekom.rs

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови”,
број 888, од 01.07.2020. године, поништава се
за радна места:
• наставник стручних предмета електроструке
са пуним радним временом,
• наставник стручних предмета електроструке,
са 50% радног времена и
• наставник практичне наставе у области електроструке.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”
22000 Сремска Митровица
тел. 022/369-061

Наставник трубе у ОШ и СШ
(90% норме) и камерне музике
у ОШ и СШ (10% норме)
1 извршилац
(100% - 40 сати недељно)

УСЛОВИ: Труба: Услови према врсти стручне
спреме: 1) дипломирани музичар, усмерење
трубач; (2) дипломирани музичар - трубач;
(3) дипломирани трубач; (4) академски музичар трубач; (5) мастер музички уметник, професионални статус - трубач. Камерна музика:
Услови према врсти стручне спреме: Основна
школа: 1) дипломирани музичар (сва извођачка усмерења); (2) академски музичар инструменталиста; (3) мастер музички уметник, професионални статус: виолиниста, виолиста,
виолончелиста, контрабасиста, гитариста,
харфиста, клавириста, оргуљаш, чембалиста,
акордеониста/хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста,
соло певач, перкусиониста/ударач или камерни музичар. Средња школа: (1) дипломирани
музичар - флаутиста; (2) дипломирани музичар
- обоиста; (3) дипломирани музичар - кларинетиста; (4) дипломирани музичар - саксофониста; (5) дипломирани музичар - фаготиста; (6)
дипломирани музичар - хорниста; (7) дипломирани музичар - трубач; (8) дипломирани музичар - тромбониста; (9) дипломирани музичар
- харфиста; (10) дипломирани музичар - перкусиониста; (11) дипломирани музичар - виолиниста; (12) дипломирани музичар - виолиста;
(13) дипломирани музичар - виолочелиста; (14)
дипломирани музичар - контрабасиста; (15)
дипломирани музичар - гитариста; (16) дипломирани музичар - акордеониста; (17) дипломирани музичар - пијаниста; (18) дипломирани
музичар - оргуљаш; (19) дипломирани музичар
- чембалиста; (20) дипломирани музичар - соло
певач; (21) дипломирани музичар - концертни и
оперски певач; (22) академски музичар инструменталиста; (23) мастер музички уметник, професионални статус - виолиста, виолончелиста,
контрабасиста, гитариста, харфиста, клавириста, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста,
саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач,
тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач
или соло певач; (24) мастер музички уметник,
професионални статус - камерни музичар.

Наставник кларинета у ОШ и СШ
са непуним радним временом
52% - 21 сат недељно

УСЛОВИ: Услови према врсти стручне спреме:
(1) дипломирани музичар, усмерење кларинетиста; (2) дипломирани музичар - кларинетиста; (3) академски музичар кларинетиста; (4)
мастер музички уметник, професионални статус - кларинетиста.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и
остале услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да има одговарајуће образовање;
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
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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. Услови у погледу образовања у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020): 1) високо образовање
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
2) високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
за кандидате из ужег избора који испуњавају
услове у погледу врсте стручне спреме, а који
су се благовремено и са потпуном документацијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Наведени услови
се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) се прибавља пре закључења уговора о
раду. Приликом пријаве на конкурс кандидат
је дужан да приложи следеће доказе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању за лица која су стекла академско звање мастер
доставља се и оверена фотокопија дипломе
о завршеним основним академским студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима, извод из МКР (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије
од шест месеци), 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
(оригинал или оверена фотокопија, прибавља
кандидат од надлежне полицијске управе, не
старији од шест месеци), 6. доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доставља се само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику или на језику на којем се остварује
образовно-васпитни рад). Кандидати попуња-
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вају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Сви докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити
оригинали или оверене фотокопије. По завршеном конкурсу документација се не враћа кандидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве са потребном документацијом донети
лично или слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

ССШ „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ
МИХИЗ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/2462-026

Наставник основа прехрамбене
технологије
са 13% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место, поред
општих услова прописаних чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05,
61/05 75/14 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава
услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање, прописано чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 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 (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, а изузетно 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. Одговарајуће образовање кандидата мора бити у
складу са чланом 4 став 1 тачка 20) Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 5/2015,
10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/2020). Кандидат
треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Кандидат 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 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. Кандидат мора да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи. Доказ

о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду, а остале
доказе кандидати достављају уз пријаву на
конкурс. Уз пријавни формулар (који кандидати преузимају са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја), кандидати достављају кратку радну
биографију и доказе о испуњености прописаних услова, у оригиналу или овереној фотокопији, и то: све дипломе којима доказују стечено
одговарајуће образовање; уверење из МУП-а
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом сходно члану 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
и да за њега није утврђено дискриминаторно
понашање, у складу са законом, не старије од
6 (шест) месеци од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 (шест)
месеци од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”; извод из МК рођених, не старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”. Доказ да зна
српски језик (изјаву о томе дату у слободној
форми, под кривичном и материјалном одговорношћу) кандидат доставља само уколико образовање није стекао на српском језику. Пријава мора бити потписана и садржати
тачну адресу, имејл-адресу и контакт телефон
кандидата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност обавезних
услова кандидата за пријем у радни однос, у
року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од 8 (осам) 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 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. Комуникација са кандидатима и обавештавање кандидата, у току трајања конкурса, обављаће
се електронским путем (на имејл-адресу кандидата) или телефоном. Решење о изабраном
кандидату биће достављено свим кандидатима, учесницима конкурса. Рок за достављање
пријава је 10 (десет) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве
са доказима доставити на горе наведену адресу школе, лично или путем поште. Неблаговремене пријаве Конкурсна комисија неће узети у
обзир приликом разматрања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”
22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14

Наставник математике

са 88,89% радног времена
2 извршиоца

Наставник физике

са 60% радног времена
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. 2 став 1 и чланом 3
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Наука и образовање

тачка 8 и 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); члана
17 и 24 Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети Сава” Сремска
Митровица; 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 и да зна српски језик. Услови у погледу образовања- радно место наставник математике. 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): 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 групу предмета (2) 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; 2. 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
члланом 3 тачка 9) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, 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 проБесплатна публикација о запошљавању

грамима 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 - радно место наставник математике:
оверену фотокопију 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 одговарујће 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 родоскрвњење,
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
оверену фотокопију), наведени доказ кандидат прибавља од надлежне полицијске управе. Услови у погледу образовања - радно
место наставник физике: 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): 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) ито (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, 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; 2. 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
члланом 3 тачка 8) Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: професор
физике, дипломирани физичар, професор
физике и хемије, дипломирани педагог за
физику и хемију, професор физике и основе
технике, дипломирани педагог за физику и
основе технике, професор физике и математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике и основа технике за
основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач,
дипломирани професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор физи-

ке и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за општу физику, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику, дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор
физике, мастер професор физике и хемије,
мастер професор физике и информатике,
дипломирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани физичар - мастер
физике-астрономије, дипломирани физичар мастер медицинске физике, дипломирани професор физике-хемије, мастер, дипломирани
професор физике-информатике, мастер,
дипломирани физичар - професор физике
-мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и
основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и
хемије за основну школу - мастер; мастер професор математике и физике; мастер професор
информатике и физике; дипломирани физичар
- информатичар; мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из области физике. Докази - радно
место наставник физике: оверену фотокопију
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 одговарујће 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 родоскрвњење,
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 оверену фотокопију), наведени доказ кандидат
прибавља од надлежне полицијске управе.
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. 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 школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.
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ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА
СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА”

СУБОТИЦА

Наставник физике

24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15
тел/факс: 024/787-016

22408 Врдник, Бошка Сремца бб

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуњавају
услове за заснивање радног односа предвиђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима; 3. поседовање држављанства Републике Србије; 4. знање српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; 5. 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 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, утрвђено дискриминаторно понашање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, не старије од
6 месеци - диплома о завршеном високом образовању на студијама другог степена (300 ЕСПБ
бодова) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; 2. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминатроног
понашања - уверење из казнене евиденције
МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или
оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) и 4. доказ о знању српског
језика - достављају кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику; 5.
ЦВ (биографија кандидата, није обавезна). Рок
за пријављивање на конкурс је петнаест дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговаремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Приложена документација се не враћа. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које
упућује на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси се
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично или путем препоручене поште на
адресу школе: ОШ „Милица Стојадиновић Српкиња” Врдник, Бошка Сремца бб, са назнаком
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПИОНИР”

Наставник математике

за 89% радног времена,
на српском наставном језику
УСЛОВИ: Послове наставника математике у
основној школи, у складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи, могу
да обављају: 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 14 геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике,
односно математике и информатике.

Школски педагог

са 50% радног времена,
на српском наставном језику
УСЛОВИ: Послове стручног сарадника - педагога школе, у складу са чланом 6 Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи, могу да
обављају: професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог-психолог,
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер.

Спремачица - чистачица
3 извршиоца

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: За обављање послова спремачице
и чистачице може бити примљено лице које,
поред испуњености општих услова за пријем у
радни однос прописаних Законом, има завршено основно образовање.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чл.
139 и 140 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања, кандидат треба да има: 1.
одговарајуће образовање: наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. 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. Обавезно образовање
лица из члана 140 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
(образовање из става 1. овог члана, наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да
стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење и психолошка процена способности за рад са децом);
3. доказ да није осуђиван (правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање); 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, по истеку рока за пријављивање. Тестирање кандидата у погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима врши надлежна здравствена установа. Докази о испуњености услова под тач. 1)
и 4) подносе се уз пријаву на конкурс, а под
тачком 2) и 3) пре закључења уговора о раду, а
доказ под тачком 5) овог члана прибавља установа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс поднесе и: кратку биографију, оверен
препис (фотокопију) дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију). Пријаве за конкурс
слати на адресу: ОШ „Пионир” Стари Жедник,
24224 Стари Жедник, Владимира Назора 15. Рок
за подношење пријава је 8 дана објављивања
конкурса. Непотпуне и благовремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Наставник у звању доцента,
научна област Хидротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чланом 74став 6 Закона
о високом образовању и изборне елементе
за звање доцента предвиђене Правилником
о ближим и минималним условима за избор
наставника бр.04-100/7 од 30.01.2020. године и чланом 130 став 5 Статута Грађевинског
факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
диплому доктора наука и списак објављених
радова и саме радове у протеклих 5 година.
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања у средствим јавног информисања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се
неће разматрати. Ближе информације се могу
добити на телефон: 024/554-300. Пријаве са
доказом о испуњавању услова слати на адресу:
Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Чистачица

2 извршиоца

Чистачица

непуно радно време 77%
УСЛОВИ: Посебни услови: поред општих услова
за заснивање радног односа прописаних чланом
24.Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС
РС и 113/17), кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање
- први степен стручне спреме, односно завршену основну школу; 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 три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање,
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 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; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријаву
на конкурс поднети: попуњен и одштампан
формулар на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старија од
6 месеци; доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старији од 6 месеци; доказ
да има психичку, физичку и здравствену споБесплатна публикација о запошљавању

собност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор, а избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања 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 запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”
Ловћенац, Ђуре Стругара, 24322 Ловћенац. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Сервирка

непуно радно време 50%
УСЛОВИ: 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 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17),
кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање - III степен
стручне спреме; 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 три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита 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; има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ из казнене евиденције
МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ о
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не
старији од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор, а
избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања 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
запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”
Ловћенац, Ђуре Стругара, 24322 Ловћенац. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник математике
на српском језику

УСЛОВИ: Посебни услови: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука
УС РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 Закона о

основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и
Правилником 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);
да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона (односно): А) на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или 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 Б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005, В) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 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 за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампан формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о
броју остварених бодова, односно положеним
испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу) за оне који
ово образовање поседују, они који не поседују,
Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је
ово образовање наставник обавезан да стекне
у року од једне године, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске
управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), не старија од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије од шест месеци; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор,
избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања 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 запошљавање. Пријаву доставити лично или послати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”
Ловћенац, Ђуре Стругара 30, 24322 Ловћенац.
ок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник техничког и
информатичког образовања технике и технологије

на српском језику, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних Законом о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,
27/18 и 10/19) и Правилником 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), односно да има стечено образовање:
А) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
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 и Б)
на основним студијама у трајању од најмање
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четири године, по прописима који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005 В)
и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника васпитача и стручних
сарадника и то - техничко и информатичко
образовање - техника и технологија - професор техничког образовања, професор технике,
професор технике и информатике, професор
информатике и техничког образовања, професор техничког образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства,
професор електротехнике, професор техничког
образовања и техничког цртања, професор
техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани професор физике и основа
технике за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, професор
техничког образовања и васпитања, професор
техничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања и васпитања,
професор политехничког васпитања и образовања, професор политехничког образовања,
професор технике и графичких комуникација,
професор производно-техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање,
дипломирани педагог за физику и основе технике, професор основа технике и производње,
професор политехнике, професор технике и
медијатекарства, професор техничког образовања и медијатекар, дипломирани физичар професор физике и основа технике за основну
школу - мастер, дипломирани професор физике
и основа технике за основну школу - мастер,
дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике
- мастер, мастер професор технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике за
електронско учење, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области техничког и информатичког
образовања). Наставу из предмета одређених у
ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која
су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм
из тих предмета у трајању од осам семестара.
Кандидат треба и 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 три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици,
одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита 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 дискриминаторско
понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се
изводи образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети
попуњен и одштампани формулар на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар, оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија

потврде - уверење одговарајуће високошколске
установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије или оверена копија уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу)
за оне који ово образовање поседују, они који
не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) али не старија
од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме
се изводи образовно васпитни рад, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, а избор се врши у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања. У поступку одлучивања 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 запошљавање. Пријаву
доставити лично или слати на адресу: Основна
школа „Вук Караџић” Ловћенац, Ђуре Стругара 30, 24322 Ловћенац. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

Домар

са 50% радног времена
УСЛОВИ: 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 и 13/17 - одлука УС РС и
113/17), кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање - има
минимум III степен стручне спреме, из области
(бравара, водоинсталатера, столара или друго занимање, знања и способности за одржавање инсталација у исправном стању); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од три месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита 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 дискриминаторско понашање, да има
држављанство Републике Србије, зна језик на
коме се изводи образовно васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:
попуњен и одштампани формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја - пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе,
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од 6 месеци;
доказ о познавању језика на коме се изводи
образовно-васпитни рад; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест месеци; доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
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доставља пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор, а избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања.
У поступку одлучивања 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 запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна школа „Вук Караџић”
Ловћенац, Ђуре Стругара 30, 24322 Ловћенац. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„СТАНА МИЛАНОВИЋ”

15000 Шабац, Масарикова 29

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлуке УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и
др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Економија,
право и администрација („Службени гласник
РС - Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016,
2/2017, 1/2019, 9/2019 и 2/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 5/2015, 16/2015,
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/2020)
и то: 1. стечено одговорајаће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др.
закон, 10/2019 и 6/2020): 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 образовањедо 10. септембра
2005. године; 2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 3.
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казназатвора 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, противправног 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
Бесплатна публикација о запошљавању

тачака 1), 3)-5) доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада и саставни су део пријаве на конкурс. Доказ из тачке 2) изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Уз одштампан, попуњен
и својеручно потписан пријавни формулар који
кандидат може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http: //www.mpn.gov.rs),
доставити: кратку радну биографију, оверену
копију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверења о дипломирању уколико диплома није
издата, оверену копија или оригинал уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену
копију или оригинал извода из матичне књиге
рођених, очитану личну карту или копију личне
карте, потврду о некажњавању надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци) и доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). У складу са чланом 139 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и
др. закон, 10/2019 и 6/2020), доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравственуспособност
за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Рок
за подношење пријаве за конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и нееблаговремене пријаве, као и пријаве
чије копије докумената нису оверене од стране надлежног органа неће бити узете у разматрање. Одштампан, попуњен и својеручно потписан пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (http: //www.mpn.gov.rs), уз
потребну докуменатацију, кандидати достављају
на адресу: Економска школа „Стана Милановић”,
Масарикова 29, 15000 Шабац.

УЖИЦЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ”
31242 Кремна
тел. 031/3808-495

Оглас објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови” за радно место: педагог са 100%
радног времена, мења се и треба да гласи:

Педагог

са 50% радног времена
Остали услови остају непромењени.

ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32
тел. 031/865-665

Наставник српског језика
и књижевности
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу
врсту и степен стручне спреме у складу са чл.
140 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017,
27/2018, 10/2019 и 6/2020 у даљем тексту
Закон) и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, бр.

15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и
7/2019; да у складу са чланом 142 Закона има
образовање из психолошких, педагошких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дусциплина и шест бодова праксе у установи у
складу са Европским системом преноса бодова;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажмом пресудом за кривична дела у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Уз одштампан образац
пријавног формулара, кандидати достављају
доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија
дипломе) доказ да кандидат има образовање
из психолошких, педсгошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених и уверење или
потврду о неосуђиваности. Образац пријавног
формулара кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете науке и технолошког
развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗАПАДНА СРБИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник страног језика за ужу
научну, односно стручну област
Филолошке науке (Руски језик)
на одређено време од годину дана,
за школску 2020/21. годину

УСЛОВИ: У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има високо
образовање првог степена, објављене стручне
радове у одговарајућој области, односно пет
референци из области за које се бира и способност за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом
Академије струковних студија Западна Србија
и Правилником о избору у звање наставника и сарадника. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању првог
степена, доказе о објављеним стручним радовима у одговарајућој области, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење да лице није осуђивано за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања
јавних исправе или примања мита. Пријаве
на конкурс са биографијом, овереним фотокопијама дипломе и прилозима којима кандидат
доказује да испуњава услове конкурса подносе
се у року од 8 дана, од дана објављивања Конкурса у публикацији „Послови” (на сајту Националне службе за запошљавање), на адресу:
Академија струковних студија Западна Србија,
Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице. Пријаве на
конкурс достављају се на CD-у у MS Word-у и у
штампаној форми.

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу научну,
односно стручну област
Грађевинско инжењерство
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, да има
научне, односно стручне радове објављене у
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научним часописима или зборницима са рецензијама, односно да има најмање пет референци из области за које се бира, способност за
наставни рад и да има педагошко искуство.
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија Западна Србија и Правилником о
избору у звање наставник и сарадника. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату и завршеном факултету, списак
научних и стручних радова, доказ о педагошком искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да лице
није осуђивано за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или
примања мита. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним фотокопијама дипломе и прилозима којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса подносе се у року од 8 дана,
од дана објављивања Конкурса у публикацији
„Послови” (на сајту Националне службе за
запошљавање), на адресу: Академија струковних студија Западна Србија, Трг Светог Саве 34,
31000 Ужице. Пријаве на конкурс достављају се
на CD-у у MS Word-у и у штампаној форми.

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу научну,
односно стручну област
Машинско инжењерство
УСЛОВИ: научни назив доктор наука, да има
научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима са рецензијама, односно да има најмање пет референци из области за коју се бира, способност за
наставни рад и да има педагошко искуство.
Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија Западна Србија и Правилником о
избору у звање наставниика и сарадника. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату и завршеном факултету, списак
научних и стручних радова, доказ о педагошком искуству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да лице
није осуђивано за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или
примања мита. Пријаве на конкурс са биографијом, овереним фотокопијама дипломе и прилозима којима кандидаз доказује да испуњава
услове конкурса подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови” (на сајту Националне службе за
запошљавање), на адресу: Академија струковних студија Западна Србија, Трг Светог Саве 34,
31000 Ужице. Пријаве на конкурс достављају се
на CD-у у MS Word -у и у штампаној форми.

Наставник у звање предавача
за ужу научну област Информатика
и информациони системи
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених
Законом, кандидат мора да испуњава следеће посебне услове: стечен академски назив
магистра наука или најмање стручни назив специјалисте академских студија из научне, односно стручне области за коју се бира у звање;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, позитивна оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије; позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног, односно
научно-наставног подмлатка; бјављена најмање
два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, референтним
часописима или зборницима са научних, однос-
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но стручних скупова, са рецензијама из научне, односно стручне области за коју се бира;
поседовање најмање пет референци из научне,
односно стручне области за коју се бира (научни/стручни рад објављен у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима
са научних/стручних скупова; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка података,
монографија, из научне-стручне области за коју
се бира; студије и пројекти; учествовање или
вођење посебних стручних курсева, семинара
или радионица у земљи и иностранству; рецензирање научних и стручних радова публикованих у међународним, односно домаћим научним, референтним часописима или зборницима
са научних, односно стручних скупова из научне, односно стручне области за коју се бира);
најмање три године радног искуства у настави
са студентима у високом образовању или најмање пет година радног искуства на стручним
пословима примерено научној-стручној области
за коју се бира; поседовање склоности и способности за наставни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће
доказе: радну биографију (CV) - оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама из тачке
2. алинеја 1. ове Одлуке; потврду установе или
друге организације о радном искуству; извод из
матичне књиге рођених; верење о држављанству; верење да се против лица не води кривични поступак; уверење да лице није осуђивано за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе или примања
мита; доказ о изборима у наставно и научно
звање, ако је кандидат био биран у наставно и
научно звање; сертификате, потврде, уверења
и друге исправе издате од научних, стручних
и других надлежних организација, организатора научних и стручних скупова, организатора
пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на истраживачки,
стручни и професионални допринос; допринос
наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњи са другим
високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству;
отокопију личне карте или очитану личну карту. Пријаве се подносе Академији струковних
студија Западна Србија, на адресу Трг Светог
Саве 34, 31000 Ужице са назнаком „За конкурс”.
Кандидати конкуришу за радно место у Одсеку Ваљево. Рок за пријављивање кандидата
по конкурсу је 15 дана од дана објављивања
у јавном гласилу, односно интернет страници
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник рачунарске групе
предмета

за извођење наставе у ИТ одељењима
гимназије
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. глaсник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019
и 6/20) и у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл.
глaсник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019,
2/2020 и 3/2020); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-

ка 3. Закона о основама система образовања
и васпитања и непостојање дискриминаторског понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: попуњен одштампани пријавни формулар
који кандидат преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о држављанству
и извод из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању
(диплому о завршеним основним студијама и
мастер студијама; и додатак дипломи са списком положениx испита); уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од шест месеци)
и писмени доказ (уверење) да је положио испит
из српског језика одговарајуће високошколске
установе, којим потврђује да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, тј.српски
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Документацију доставити у оригиналу или овереним копијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве слати препорученом
пошиљком на адресу: Гимназија „Свети Сава”
Пожега, 31210 Пожега, Вука Караџића 6. Ближе информације се могу добити на телефон:
031/714-062. Напомена: Лекарско уверење изабрани кандидат доставља при закључењу уговора о раду. Својим конкурисањем сагласан сам
да Гимназија „Свети Сава” Пожега може користити моје личне податке у складу са Законом
о заштити података о личности („Сл. глaсник
РС”, број 87/2018) и др. важећим прописима,
на начин прописан законом и у мери колико је
неопходно у сврху спровођења овог конкурса.

ВАЉЕВО
ОШ „РАЈКО МИХАИЛОВИЋ”
14214 Бањани, Карађорђева бб
тел. 014/461-102

Наставник физике

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања 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 од 15.08.2019); 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 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. држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на срп-
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ском језику). Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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 на конкурс, 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. У
току трајања поступка одлучивања о избору,
кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се
подвргну провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чланом
154. Закона о основама система образовања и
васпитања, по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се на горе наведену адресу школе
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл.139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 10/19 и
6/20): 1. да имају одговарајуће образовање у
складу са чланом 140. и 142. Закона о основама
система образовања и васпитања 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 од 15.08.2019); 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 кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и 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. држављанство Републике Србије; 5.
да знају српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад (доказ о знању
језика на коме се остварује образовно васпитни
рад, доставља само онај кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 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 на конкурс, 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. У
току трајања поступка одлучивања о избору,
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кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се
подвргну провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, у складу са чланом
154. Закона о основама система образовања и
васпитања, по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се на горе наведену адресу школе
са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Наставник математике

са 88,87% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то:
1. 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. закони, и 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/2019); 2. да 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 има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад
(доказ су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику). Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из тачка 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139.
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони
и 6/20), који се доказују приликом пријема у
радни однос и проверавају у току рада. Докази
о испуњености услова саставни су део пријаве
на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, коју прибавља пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства (налази се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново
на сајту”) и исти достављају, читко попуњен и
оштампан, школи са следећом потребном обавезном документацијом: 1. пријаву на конкурс
са краћом биографијом својеручно потписану;
2. доказ о одговарајућем образовању, оверену
фотокопију дипломе о завршеном образовању
у складу са чланом 140. Закона о основама

система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20) и
у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 3. уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 5. доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 6.
потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе, не старију од 1 месеца (оригинал или
оверену фотокопију - 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издаје МУП); 7. уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. и 140.
ЗОСОВ и 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 11/2019) у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу 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, о чему ће благовремено бити обавештени. Фотокопије које се
подносе морају бити оверене, у супротном се
неће узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе наведену адресу, у затвореној коверти, са напоменом
„За конкурс - наставник математике” лично или
путем поште. Контакт телефон: 014/221-512.

В РА Њ Е
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из члана 24 Закона
о раду треба да испуњава и посебне услове и
да има одговарајуће образовање, предвиђено
одредбама чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020 - др. закон) 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, 13/18 и
11/2019). Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: 1. пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. оверен препис дипло22.07.2020. | Број 891 |
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ме о одговарајућем образовању у складу са
горе наведним Законом, 3. оригинал / оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, 4. оригинал /
оверену копију извода из матичне књиге рођених, 5. оригинал / оверену копију уверења о
неосуђиваности, 6. радну биографију и телефон
за контакт, 7. доказ да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здарвственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а
потребу документацију, заједно са одштапаним
пријавним формуларом, доставља школи у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована
Одлуком директора дел. бр. 379 од 14.07.2020.
године. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка
процена способности (у периоду од 6 месеци
пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је
извршена. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе о чему ће кандидати бити
накнадно обавештени. Место рада: наставник
математике радиће у ОШ „Радоје Домановић”
у Врању, Партизански пут 3. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/432-459. Пријаве слати на адресу:
Основна школа „Радоје Домановић”, Партизански пут 3, Врање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”
17500 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник фармацеутске групе
предмета

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, тј. до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар
фармације. 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 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
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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. 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 прибаља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима и децом доставља се пре
закључења уговора о раду, пријавни формулар
са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати са назнаком:
„За конкурс”, на адресу школе: Медицинска
школа „Др Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде
бб, 17501 Врање.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: дипломирани економиста - мастер,
дипломирани економиста на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године.

Радник на одржавању чистоће
2 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме - основно
образовање.
ОСТАЛО: 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 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) 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. 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 прибаља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са кратком
биографијом доставити оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству - не старије
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених,
уверење из казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима и децом доставља се пре
закључења уговора о раду, пријавни формулар

са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве слати са назнаком
„За конкурс”, на адресу школе: Медицинска
школа „Др Изабел Емсли Хатон”, Моше Пијаде
бб, 17501 Врање.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26340, Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

Наставник енглеског језика
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и посебне услове
утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) образовање у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
2/20); б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в)
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна 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
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву за конкурс доставити доказе о
испуњавању услова: извод из матичне књиге
рођених, односно венчаних уколико је дошло
до промене презимена (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверене фотокопије дипломе о завршеним нивоима студија из
области за које је конкурс објављен, не старије
од 6 месеци, биографију у штампаном облику; уверење надлежне полицијске управе да
против кандидата није изречена правоснажна
пресуда. Доказ о испуњавању услова психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима се прибавља пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 радних дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Наставник предметне наставе биологија

са непуним радним временом 39,50%
УСЛОВИ: Поред општих услова из члана 24
Закона о раду за заснивање радног односа
кандидат мора да испуњава посебне услове
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”,
бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19 и 6/20)
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и то: 1. да има одговарајући степен и врсту
стручне спреме сагласно чл. 140 став 1 и став
2 Закона о основама система образовања и
васпитања и важећем Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
давање или примање мита; за кривична дела
из групе 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 на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона/мејл
адресу), а потребну документацију заједно са
одштампаним формуларом доставља школи.
Уз пријавни формулар кандидат доставља
следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе (односно уверења уколико диплома
није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; доказ 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
(уверење са високошколске установе, односно
уверење о положеним испитима из педагогије
и психологије, односно уверење о положеним
стручном испиту/испиту за лиценцу - јер се
сматра да наставник који је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има ово образовање) доставља кандидат који ово образовање поседује, кандидат који не поседује ово
образовање обавезан је да га стекне у року
од једне, највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу у складу са чланом 142 став 2
Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 3 месеца; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија); уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је
положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; биографију (пожељно). Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће кандидати
бити обавештени путем телефона на бројеве
које су навели или на наведене имејл-адресе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене и обавити
разговор са њима. О терминима за разговор
кандидати ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели у пријави или на
наведене имејл-адресе. Конкурсна комисија
ће донети решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора.
Непотпуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити
поштом или лично на адресу: Основна школа
„Митрополит Михаило” Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком
„За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ”
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа прописаних чланом 24 Закона о
раду, кандидати треба да испуњавају и услове
из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Кандидат за радно место педагошког асистента мора да има одговарајуће
образовање - IV степен стручне спреме, познавање ромског језика, завршена уводна обука за
педагошког асистента, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављње малолетног лица или родоскврнуће, 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 дискриминиторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски
језик и језик на коме се остарује васпитно-образовни рад. Доказе о испуњености услова из
тачке 4. уз пријаву кандидати треба да доставе оверене преписе и то: диплому о стеченој
стручној спреми, сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента, уверење- потврде
о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци), уверење о држављанству (да није старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених,
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља кандидат пре закључења уговора о
раду, а доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад
се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом у Националну службу за запошљавање у Зајечару. Уз
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 у листу „Послови”,
лично или на адресу: Предшколска установа
„Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
19206 Велики Извор, Изворски пут бб

Педагог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да има одговарајуће образовање из члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/19 и 6/20)
и Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Сваки кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања:
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет
страници Минстарства просвете- http: //www.
mnp.gov.rs/, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, кандидат који има
восоко образовање стечено на студијама другог
степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење
или други документ издат од стране МУП-а РС,
оригинал или оверена фотокопија); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија уверења);
доказ о познавању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику (потврда,
уверење или други документ којим се доказује
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе оригинал или оверена фотокопија); Лекарско
уверење којим се потврђује да кандидат има
психичку, физичку здравствену способност
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ
„Вук Караџић”, Изворски пут бб, 19206 Велики Извор, у затвореној коверти са назнаком
„За конкурсну комисију - педагог”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у
обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити
писменим путем обавештен о исходу конкуса.
Ближа обавештења могу се добити на телефон:
019/467-115.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР”

Секретар

Секретар

19206 Велики Извор
Изворски пут бб

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”
19341 Грљан

19214 Рготина
Светосавска 2

Стручни сарадник - педагог

са непуним радним
временом 50%

са непуним радним
временом 50%

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава
и услове у складу са чл. 132 став 2 и чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18
- други закони и 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање из
области правних наука. Сваки кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања:
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Минстарства
просвете - http: //www.mnp.gov.rs/ а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу биографију, оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко образовање
стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139. став 1.тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
слати на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Изворски
пут бб, 19206 Велики Извор у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријава: 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидат ће
бити писменим путем обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се добити на
телефон: 019/467-115.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа кандидат треба да испуњава
и услове у складу са чл. 132 став 2 и чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- други закони и 10/19 и 6/20). Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање из
области правних наука. Сваки кандидат треба да испуњава услове из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања:
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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Минстарства
просвете - http: //www.mnp.gov.rs / а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Уз
пријавни формулар достављају и следећу документацију: краћу биографију, оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има восоко образовање
стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију дипломе основних академских студија, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана
139. став 1.тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ издат од стране МУП-а РС, оригинал или
оверена фотокопија); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија уверења); доказ о познавању српског језика, као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад - доставља
само кандидат који није стекао образовање на
српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће
високошколске установе - оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење којим се
потврђује да кандидат има психичку, физичку
здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
слати на адресу: ОШ „Јеремија Илић Јегор”,
Светосавка 2, 19214 Рготина у затвореној
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у обзир. Рок за подношење пријава:
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим путем обавештен о исходу конкурса. Ближа обавештења могу се добити на телефон: 019/466-119.
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УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место стручног сарадника - педагога школе треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: а) има одговарајуће високо
образовање, у складу са чл. 140 ст. 1 Закона
о основама система образовања и васпитања:
12-1 1) 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; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 1и члана
6. 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, 13/18 и 11/19). 017-12, 13/2018б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за 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; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
странице Министарства просвете, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 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. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом и
одштампаним пријавним формуларом слати на
адресу: ОШ „Владислав Петковић Дис”, Зорана Радмиловића 10, 19347 Грљан или лично.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за радно место секретара школе треба да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
а) има одговарајуће високо образовање (образовање из области правних наука), у складу са
чл.140. ст. 1. Закона о основама система образовања и васпитања: 12-1 1) на студијама дру-
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гог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
в) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 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; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фото-копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или
оверену фото-копију уверења о држављанству
Републике Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фото-копију извода
из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. 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. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
са потребном документацијом и одштампаним
пријавним формуларом слати на адресу: ОШ
„Владислав Петковић Дис”, Зорана Радмиловића
10, 19347 Грљан или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
чл. 24 став 1 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), кандидати треба да испуњавају услове
за пријем у радни однос прописане 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:
1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања 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
Бесплатна публикација о запошљавању

целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука и
то ако има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20); 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 коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима). Уз одштампан и
читко попуњен образац пријавног формулара
и својеручно потписану пријаву, кандидат треба да достави: 1) доказ о испуњености услова у
погледу стручне спреме (оригинал или оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању), 2) доказ о држављанству Републике
Србије и извод из МКР (не старије од 6 месеци); 3) доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања - МУП (не старије
од 6 месеци); 4) доказ о знању српског језика,
на којем се остварује образовно-васпитни рад у
школи (доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 5)
кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (уверење не старије од 6 месеци). Конкурсна комисија, коју именује директор, утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139. Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам дана
по истеку конкурса се упућују на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима се обавља у просторијама ОШ „Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља
Александра 63. Образац пријавног формулара
кандидати преузимају на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају установи. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве у
затвореној коверти достављати лично или слати поштом на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”,

Српска Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе у
продуженом боравку”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За
ближе информације обратити се на телефон:
023/811-007.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
23220 Српска Црња, Краља Александра 63

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен
кандидат који испуњава следеће услове: опште
услове прописане чланом 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење) и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1. поседовање
одговарајућег образовања - средње образовање; 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и
ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
4. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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. поседовање држављанства Републике Србије; 6. знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
- познавање ромског језика (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); 7. поседовање сертификата о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког
асистента у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2010). Уз
одштампан и читко попуњен образац пријавног
формулара и својеручно потписану пријаву,
кандидат треба да достави: 1) оригинал или
оверену фотокопију дипломе или сведочанства
о стеченом образовању; 2) доказ о држављанству Републике Србије и извод из МКР; 3)доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, 4) сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког
асистента у складу са Правилником о програму
обуке за педагошког асистента („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/2010); 5) кратку
биографију. Психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (кандидати
у ужем избору). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. У поступку избора
педагошког асистента прибавља се мишљење
надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе: ОШ
„Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63, са назнаком „За конкурс - педагошки
асистент”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. За ближе информације обратити се на телефон: 023/811-007.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”

Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел. 023/530-420

Наставник математике

са 29,33 сата рада недељно
(66,67% радног времена),
за рад у ОШ „Соња Маринковић”
Зрењанин у издвојеном одељењу
у Михајлову
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 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 - аутентично тумачење), кандидат треба
да испуњава и посебне услове утврђене у члану
139, 140, 142 и 144. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), посебне услове из члана 3. став 1. тачка
11) Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20), као и посебне
услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Соња
Маринковић” Зрењанин дел. бр. 1511 од 13.
септембра 2019. године, и то: И да има најмање
15 година живота (општи услов); II-А да има
одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања, које је стечено: 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, то да је: за наставника 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
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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. II-Б Да има
одговарајуће образовање прописано чланом
142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, односно наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана 142. став 1. Закона. III Кандидат
треба и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; IV 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. V да има држављанство Републике
Србије; VI да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да доставе: 1. пријавни формулар
(са званичне странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја); 2. доказ о одговарајућем високом образовању и то: а) диплому
или уверење траженог степена и врсте образовања (оверена фотокопија) и б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија доказа
који издаје високошколска установа). Уколико
је кандидат положио испите из педагогије и
психологије доставља оверену копију индекса
или оверену копију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета. Уколико кандидат има положен стучни испит или
испит за лиценцу, доставља оверену копију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 3. уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); 4. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
копија); 5. доказ да није осуђиван (за горе
наведена дела у тачки IV) који није старији од
6 месеци (оригинал или оверена копија); 6.
доказ да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик.
(диплома издата на српском или мађарском
језику која је приложена као доказ под тачком
1. сматра се доказом о знању српског или
мађарског језика); 7. потписана биографија
кандидата. Услови тражени овим конкурсом
доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се током рада. Лекарско уверење
као услов под тачком III доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду (у виду
оригинала или оверене копије). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,

науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у
ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену 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. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса на огласној табли
Националне службе за запошљавање - Филијала Зрењанин и у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија
неће разматрати. Потпуне информације кандидати могу добити од секретара школе путем
телефона 023/530-420. Пријаве на конкурс са
свом конкурсом траженом документацијом и
назнаком на коверти „За конкурс - наставник
математике” слати на адресу школе: Основна
школа „Соња Маринковић” Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел. 023/530-420

Стручни сарадник - психолог

у Основној школи „Соња Маринковић”
Зрењанин и у издвојеним одељењима
у Михајлову и Лукином Селу
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 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 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у
члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), посебне услове из члана 3.
став 1. тачка 11) Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20),
као и посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Соња Маринковић” Зрењанин дел.
бр. 1511 од 13. септембра 2019. године, и то:
I да има најмање 15 година живота (општи
услов); II-А да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања,
које је стечено: 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
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студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то да
је: за стручног сарадника-психолога: професор
психологије, дипломирани психолог - општи
смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог
- мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани мастер треба
да поседују најмање 30 ЕСПБ бодова из развојно-педагошких предмета. II-Б Да има одговарајуће образовање прописано чланом 142.
став 1. Закона о основама система образовања
и васпитања, односно наставник, васпитач и
стручни сарадник мора имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из члана 142. став 1. Закона. III да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; IV 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. V
да има држављанство Републике Србије; VI
да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад - мађарски језик. Уз
пријаву на конкурс учесници конкурса треба
да доставе: 1. Пријавни формулар (са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја); 2. доказ о одговарајућем
високом образовању и то: а) диплому или уверење траженог степена и врсте образовања
(оверена фотокопија) и б) доказ о образовању
из педагошких, психолошких и методичких
дисциплина (оверена фотокопија доказа који
издаје високошколска установа) . Уколико је
кандидат положио испите из педагогије и психологије доставља оверену копију индекса или
оверену копију потврде факултета о положеним испитима из наведених предмета. Уколико
кандидат има положен стучни испит или испит
за лиценцу, доставља оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу. 3. Уверење о држављанству (оригинал или оверена копија); 4. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
5. доказ да није осуђиван (за горе наведена
дела у тачки IV) који није старији од 6 месеци
(оригинал или оверена копија); 6. доказ да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад-мађарски језик. (диплома
издата на српском или мађарском језику која је
приложена као доказ под тачком 1. сматра се
доказом о знању српског или мађарског језика); 7. потписану биографију кандидата. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
током рада. Лекарско уверење као услов под
тачком III доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду (у виду оригинала
или оверене копије) . Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
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страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139. Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену 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. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса на огласној табли
Националне службе за запошљавање - Филијала Зрењанин и у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија
неће разматрати. Потпуне информације кандидати могу добити од секретара школе путем
телефона 023/530-420. Пријаве на конкурс
са свом конкурсом траженом документацијом
и назнаком на коверти „за конкурс - стручни
сарадник-психолог” слати на адресу школе:
Основна школа „Соња Маринковић” Зрењанин,
Слободана Бурсаћа 7, 23000 Зрењанин.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7
тел. 023/530-420

Чистачица

за рад у Основној школи
„Соња Маринковић” Зрењанин
и у издвојеним одељењима
у Михајлову и Лукином Селу
5 извршилаца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 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 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у
члану 139. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20),
посебне услове из члана 20 Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи „Соња Маринковић” Зрењанин дел.
број 1511 од 13. септембра 2019. године, и то:
I да има најмање 15 година живота (општи
услов); II-А да има одговарајуће образовање и
то: завршена основна школа; III да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; IV 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; V да
има држављанство Републике Србије; VI да зна
српски језик. Уз пријаву на конкурс учесници
конкурса треба да доставе: 1. пријавни формулар (са званичне интернет странице Министар-

ства просвете, науке и технолошког развоја);
2. доказ о одговарајућем образовању и то: оверена копија сведочанства о завршеној основној
школи; 3. Уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 5.
доказ да није осуђиван (за горе наведена дела
у тачки IV) који није старији од 6 месеци (оригинал или оверена копија); 6. доказ да је стекао образовање на српском језику; 7. потписану биографију кандидата. Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се током рада. Лекарско уверење као услов под тачком III доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду (у виду оригинала или оверене фотокопије) . Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Конкурсна комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139. Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену 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. Рок за
подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса на огласној табли
Националне службе за запошљавање - Филијала Зрењанин. Неблаговремене и непотпуне
пријаве конкурсна комисија неће разматрати.
Потпуне информације кандидати могу добити
од секретара школе путем телефона 023/530420. Пријаве на конкурс са свом конкурсом траженом документацијом и назнаком на коверти
„За конкурс - чистачица” слати на адресу школе: Основна школа „Соња Маринковић” Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7, 23101 Зрењанин.

Посао се не чека, посао се тражи
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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

