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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу 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: 1128375/2019 од 28. августа 2019. одине и 51 број
112-5221/2020 од 8. 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
Радно место које се попуњава:
II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У
БЕОГРАДУ - ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

1) Подршка пословима обезбеђења
у Служби за обезбеђење, звање
командир - приправник
4 извршиоца, место рада: Београд

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗАЈЕЧАРУ

2) Обезбеђење завода

у Служби за обезбеђење, звање
командир - приправник
2 извршиоца, место рада: Зајечар
IV Услови за рад који се односе на приправнике у Служби за обезбеђење: На
основу члана 255 Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС”, бр.
55/14 и 35/19), за приправника у Служби за
обезбеђење може се примити лице које, поред
законом утврђених испуњава и следеће услове: да има средње образовање, да је млађе од
30 година и да је психички и физички способно
за вршење службе. За приправника у Служби
за обезбеђење може се примити и лице до 35
година живота, ако има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
стечено високо образовање на студијама првог
степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама у
трајању до три године.
V Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава на јавни конкурс (у пријави назначити назив радног места за које се конкурише,
име и презиме, датум, место и државу рођења,
јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон, податке о образовању, пријава мора да
буде својеручно потписана) - (образац пријаве се може преузети са сајта Министарства
правде);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
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- оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема;
- 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);
- 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, која је дата у прилогу конкурса (изјава се може преузети са сајта
Министарства правде).

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 (петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Документа о чињеницама о којиме се води
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.

IX Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305 (радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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).
Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка. Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној 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 могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинској управи. 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.
VI 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 из Закона о извршењу кривичних санкција: Чланом 253
став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да 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.

VIII 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 извршилачког радног места”.

X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на одређено време у трајању од
шест месеци. Приправник стиче одговарајуће звање ако по завршеном приправничком стажу положи стручни испит у служби за
обезбеђење. Приправнику у служби за обезбеђење престаје радни однос, ако у прописаном року не положи стручни испит у служби за
обезбеђење, изузев ако је до тога дошло због
болести или из других оправданих разлога.
XI Посебне одредбе за пријем приправника у Служби за обезбеђење: Кандидат
ће након извршене безбедносне провере и
психофизичког тестирања бити позван на проверу здравствене способности за рад у служби
за обезбеђење, са ношењем оружја. Лекарски
преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља се у Заводу за заштиту радника
Министарства унутрашњих послова у Београду,
Дурмиторска 9. Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично, без права на
рефундацију. Кандидат који на лекарском прегледу добије негативан лекарски налаз елиминише се из даљег поступка пријема кандидата.
Кандидату који није испунио услов везан за
психофизичке способности, здравствене способности или за кога постоје безбедносне
сметње доставља се решење о одбијању, у
коме се наводе разлози због чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у поступку
пријема. Све фазе тестирања су елиминаторне. Кандидат који је испунио формални услов
и прошао безбедносну проверу, психофизичко
тестирање и здравствени преглед позива се на
разговор. На разговору се проверава вештина комуникације непосредно кроз разговор са
кандидатима. Управа за извршење кривичних
санкција ће службеним путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 254. Закона
о извршењу кривичних санкција.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од
стране јавног бележника, у општини или суду
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
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.
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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 ШАПЦУ

1. Радно место административноканцеларијски послови
у Служби за опште послове, у звању
референта
1 извршилац

Услови: 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 Уредбе о канцеларијском пословању
органа државне управе - усмено, вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са
кандидатима.
Место рада: Шабац, Стефана Првовенчаног бб
III КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У БЕОГРАДУ - ПАДИНСКА СКЕЛА

1. Радно место медицински техничар
у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа медицинске
струке - смер за медицинске техничаре; положен 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.
Место рада: Падинска Скела, Зрењанински
пут бб
IV 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
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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;
- оригинал 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 здравствени 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 орга-

на, 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.
V 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 извршења 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.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је
8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”.
VII 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.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство правде, Управа за извршење
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кривичних санкција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места”.
IX Лице задужено за давање обавештења
о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/2685-305, радним данима од 12 до 14 часова.
X 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.
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.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

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 ЋУПРИЈИ

1. Радно место за кадровске послове
у Служби за опште послове,
у звању сарадника
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ, основним
струковним студијама, односно на 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 државним службеницима –
усмено, вештина комуникације – непосредно,
кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Данила Димитријевића 7а
III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЧАЧКУ

Услови: завршена средња школа, друштвеног
смера, 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.

2. Радно место за медицинскотехничке послове

у Групи В, у Одсеку за спровођење мера
обавезног психијатријског лечења
и чувања у здраственој установи,
у Служби за здравствену заштиту,
у звању референта
1 извршилац
Услови: завршена средња школа медицинске струке, општи смер, положен 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.

3. Лекар специјалиста
неуропсихијатар или психијатар

у Групи Ц, за обавезно лечење
алкохоличара, Служба за здравствену
заштиту, у звању самосталног саветника
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на академским
интегрисаним, специјалистичким студијама
у обиму од најмање 420 ЕСПБ, односно на
основним студијама у трајању од најмање пет
година, положен државни стручни испит или
стручни испит у области здравствене заштите,
положен специјалистички испит из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет
година радног искуства на истим или одговарајућим пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

1. Радно место послови матичне
евиденције, депозита и кантине

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: образовање стечено у средњој школи
– друштвеног или техничког смера, најмање
две године радног искуства у струци и положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

V 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;

у Служби за опште послове,
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.
Место рада: Чачак, Цара Душана 3/1
IV СПЕЦИЈАЛНА ЗАТВОРСКА БОЛНИЦА У
БЕОГРАДУ

1. Радно место за евиденционоадминистративне послове
у Служби за опште послове,
у звању референта
1 извршилац
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- 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;
- оригинал 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);
- оригинал или оверена фотокопија уверења
о положеном специјалистичком испиту из неуропсихијатрије или психијатрије - за радно
место лекар специјалиста неуропсихијатар или
психијатар у Специјалној затворској болници;
- 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
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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.
VI 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 извршења 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.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је
8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање
„Послови”.
VIII 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.
IX 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”.
X 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.
XI Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на
неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може
да се запосли пунолетан држављанин Репу-

блике 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.
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.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица из грађанствa
у професионалну војну службу
у својству официра
на неодређено време
Формацијска места која се попуњавају:
У КОМАНДИ ЗА ОБУКУ

1. Референт ветеринарске службе
1 извршилац, место службовања
Пожаревац
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2. Стоматолог

1 извршилац, место службовања
Зрењанин
Општи и посебни услови, начин конкурисања,
спровођење изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала неопходна обавештења
у вези са конкурсом детаљније су објављени
на веб-сајту Министарства одбране Републике
Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.
vojska.mod.gov.rs), у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање и у магазину „Одбрана” број 338, август 2020. године.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица из грађанствa у
професионалну војну службу у
својству официра верске службе на
неодређено време
Формацијска места која се попуњавају:
У КОПНЕНОЈ ВОЈСЦИ

Начелник Групе – војни свештеник
8 извршилаца, места службовања:
Сремска Митровица, Рашка, Зајечар,
Куршумлија, Ниш, Крушевац, Врање и
Бујановац

У РАТНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНОЈ ОДБРАНИ

Начелник Групе – војни свештеник

1 извршилац, место службовања Београд
У КОМАНДИ ЗА ОБУКУ

II Радно место које се попуњава:

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

у Групи за ревизију програма изградња
институција и јачање капацитета;
друштвено-економски развој и
регионални развој; запошљавање,
социјална политика, образовање,
промовисање родне равноправности и
развој људских ресурса – Национални
акциони програм
1 извршилац
Опис послова: Стара се о припреми оперативних планова ревизије; учествује у припреми
годишњег плана рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија и развоју техничке и
технолошке подршке током остваривања ревизије; припрема ревизорски извештај; учествује
у припреми годишњег извештаја о ревизорским
активностима и годишњег мишљења за програм из делокруга Групе који се подносе Европској комисији; припрема годишња мишљења о
завршном извештају о трошковима целокупног
или делимичног затварања програма који се
подноси Европској комисији; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

Начелник Групе – војни свештеник

у Групи за ревизију у оквиру програма
Регионална и територијална сарадња
1 извршилац

Општи и посебни услови, начин конкурисања,
спровођење изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала неопходна обавештења
у вези са конкурсом детаљније су објављени
на веб-сајту Министарства одбране Републике
Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.
vojska.mod.gov.rs), у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање и у магазину „Одбрана” број 338, август 2020. године.

Опис послова: Стара се о припреми оперативних планова ревизије; учествује у припреми
годишњег плана рада Канцеларије из свог делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и рационалније извођење ревизија и развоју техничке и
технолошке подршке током остваривања ревизије; припрема ревизорски извештај; учествује
у припреми годишњег извештаја о ревизорским
активностима и годишњег мишљења за програм из делокруга Групе који се подносе Европској комисији; припрема годишња мишљења о
завршном извештају о трошковима целокупног
или делимичног затварања програма који се
подноси Европској комисији; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.

1 извршилац, место службовања
Београд.

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место:
Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Београд,
Немањина 11.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање 5
година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за стручне пословe
ревизије, у звању самостални
саветник
у Групи за методологију и контролу
квалитета ревизије
1 извршилац

Опис послова: Припрема израду приручника
и других писаних докумената и смерница које
се односе на одвијање ревизије; учествује у
процени делотворности и ефикасности ревизијских активности и идентификује могућности
за њихово унапређење и побољшање; прати
поштовање политика и поступака које се односе на независност, објективност и поверљивост, као и професионалност у понашању;
обавља контролу процене ризика информационих система, преговара са трећим лицима у вези техничких питања; обавља стручне
послове на усаглашавању прописа; сарађује са
руководиоцима других Група или лицима задуженим за спровођење ревизије у дргим групама ради успешније реализације ревизије;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
најмање 5 година радног искуства у струци,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за стручну подршку
послова финансија, у звању млађи
саветник
у Групи за правне и финансијске
послове
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми предлога финансијског плана за израду Закона о буџету; учествује у припреми предлог
плана јавних набавки и изради извештаја о
спроведеним јавним набавкама; учествује у
припреми обрачуна дневница и накнада за
службено путовање; врши пријем и контролу
законитости, тачности и исправности финансијско-материјалне докумнтације; учестује
у припреми захтева за креирање преузте
обавезе књиговодствених исправа са контирањем; стара се о благовременом подношењу
појединачних пореских пријава; учестује у
припреми захтева за промену одобрених средстава и прати реализацију промена апропријација квота; учествује у припреми предлога за
коришћење средстава текуће буџетске резерве; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
4 године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит;
најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година стажа у државним
органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
III Место рада: Београд, Немањина 4
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата (за оглашена радна места): Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи
интервју са комисијом.
У изборном поступку за наведена извршилачка
радна места проверавају се:
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Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,
ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о познавању
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно
и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на
основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који
сте приложили уместо тестовне провере.
Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима
провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебних функционалних
компетенција, за оглашена радна места под
редним бројем 1, 2 и 3. и то:
– Посебна функционална компетенција за
област рада послови ревизије – Ревизија система, ревизија успешности, финансијска ревизија и ревизија усаглашености са прописима
– провераваће се путем симулације (писмено).
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи из делокруга
радног места (Закон о потврђивању оквирног
споразума између Владе Републике Србије и
Комисије Европских заједница о правилима за
сарадњу која се односе на финансијску помоћ
Европске заједнице Републици Србији у оквиру
спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи ИПА I и ИПА II)
– провераваће се писмено путем есеја.
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – страни језик (Енглески
Б1) - провераваће се писмено путем есеја.
– Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Технике прикупљања
података (Excel – напредни ниво) – провераваће се писменом симулацијом.
Провера посебних функционалних компетенција, за оглашено радно место под редним
бројем 4. и то:
- Посебна функционална компетенција за
област рада финансијско материјалних послова – Закон о буџетском систему, планирање
буџета и извештавање, извршење буџета –
провераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи из делокруга
радног места (Уредба о оснивању Канцеларије
за ревизију система управљања средствима
Европске уније, Закон о платама државних
службеника и намештеника, Закон о јавним
набакама) – провераваће се писмено путем
есеја.
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место – Прописи из делокруга
радног места (Уредба о накнадама трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника, Закон о рачуноводству) – провераваће
се писмено путем есеја.
Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
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изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима) – провераваће
се путем психометријских тестова, узорака
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном
месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено). Информације o материјалимa
за припрему кандидата за проверу општих
функционалних компетенција могу се наћи на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима – www.suk.gov.rs.
Информације о материјалима за припрему
кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Канцеларије за ревизију система
управљања средствима Европске уније – www.
aa.gov.rs.
V Датум и место провере компетенција
учесника конкурса у изборном поступку: Конкурсна комисија је одлучила да ће се
међу кандидатима који конкуришу на наведено радно место, чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у
обрасцу пријаве на конкурс, провера наведених компетенција обавити почев од 10. августа
2020. године. Провера општих функционалних
компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција за оглашена радна место ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, у Палати Србија, Нови
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са комисијом за оглашена радна места ће се обавити у просторијама
Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније (Београд, Немањина 4, осми спрат). Кандидати ће о датуму,
месту и времену сваке фазе изборног поступка
бити обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве или путем телеграма на
адресу коју су навели у обрасцу пријаве.
VI Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве за конкурс: Пријава на
конкурс шаље се поштом на адресу Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније, Немањина 11, 11000
Београд, или предаје непосредно у писарници
Владе Републике Србије, Београд, Немањина
11, са назнаком:
• „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за стручне послове ревизије – НАП” (радно место оглашено под редним
бројем 1);
• „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за стручне послове ревизије
– регионална и територијална сарадња (радно
место оглашено под редним бројем 2);
• „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за стручне послове ревизије
– методологија” (радно место оглашено под
редним бројем 3);
• „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за стручну подршку послова
финансија” (радно место оглашено под редним
бројем 4).
VII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Татјана Весковић и Ања Јевремовић тел. 011/3639-978, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске
уније, од 10 до 13 часова.
VIII Општи услови за запослење:
држављанство Републике Србије; да је учес-

ник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
IX Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
X Пријава на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који
је доступан на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима – www.suk.gov.rs и
Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније – www.aa.gov.rs
или у штампаној верзији на писарници Владе Републике Србије, Београд, Немањина 11.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс,
пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве
након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
XI Докази које прилажу кандидати
који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са Конкурсном
комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема;
оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о
положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврда, решење
и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и
извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе
изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5)
пет радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу
у конкурсном поступку. 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
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обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу: Канцеларија за ревизију система
управљања средствима Европске уније, Београд, Немањина 11. Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују
у погледу тражених доказа о дужини радног
искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима,
у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство), дужни су да их
доставе, у оригиналу или овереној фотокопији,
према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.
XIII Трајање радног односа: За оглашено радно место радни однос заснива се на
неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати
без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе
у року од шест месеци од дана заснивања радног односа. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима доступна сва радна места и
да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција. Положен државни стручни испит
није услов, нити предност за заснивање радног односа. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/2016) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Потребно је
да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Канцеларије
за ревизију система управљања средствима
Европске уније.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.aa.gov.rs) и огласној табли
Канцеларије за ревизију система управљања
средствима Европске уније: на интернет презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Бесплатна публикација о запошљавању

БОР
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У НЕГОТИНУ
Краљевића Марка 2
тел. 019/542-864

Експедитор поште
УСЛОВИ: Прекршајни суд у Неготину, на основу
чл. 45-48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним
службеницима („Сл. гласник РС”, бр. 79/05...
95/18), чл. 8-16 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 2/19), а у
складу са Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места у Прекршајном
суду у Неготину, оглашава: Јавни конкурс за
пријем у радни однос на неодређено време за
попуњавање извршилачког радног места експедитор поште - 1 (један) извршилац.
Опис радног места: ради на експедицији судске поште; требује марке и одговара за правилно руковање истим; заводи пошту кроз књигу
достављача; књигу за доставу поште у месту и
предајну књигу поште код ПТТ (књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку);
врши доставу судских писмена странкама и другим учесницима у судским поступцима у складу
са одредбама процесних закона; доноси судску
пошту; врши предају и пријем поште; доставља
и пошту између зграде Суда, као и у самој згради Суда; по потреби дежура ради доставе писмена која су по својој природи хитна; обавља
и друге послове по налогу председника Суда и
шефа писарнице.
ОСТАЛО: III и IV степен стручне спреме
друштвеног, природног или техничког смера;
најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит и потребне
компетенције за рад на овом радном месту.
Звање: референт. 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. Рок за
подношење пријаве на конкурс са документацијом којом се потврђује испуњеност тражених
услова конкурса је 8 (осам) дана и почиње да
тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање. Пријава
на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве,
који је саставни део овог огласа и који је доступан и може се преузети на интернет презентацији - порталу Прекршајног суда у Неготину
(www.ne.pk.sud.rs) или у штампаној верзији
на писарници Прекршајног суда у Неготину, у
Неготину, Краљевића Марка 2. Јавни конкурс
се оглашава на интернет презентацији - порталу Суда (www.ne.pk.sud.rs) и огласној табли Прекршајног суда у Неготину, на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Уз
попуњен образац пријаве на конкурс, учесник
је дужан да достави следеће доказе, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није под истрагом и да се
против њега не води кривични поступак и да
није осуђиван (не старије од 6 месеци), доказ
о потребном радном искуству у струци, доказ о
положеном државном стручном испиту. 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
Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве обавештавају се о
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин на који је у пријави назначен за доставу обавештења. Кандидат може да се запосли иако нема положен државни стручни испит,
али је дужан да га положи у року од шест
месеци од дана заснивања радног односа, а у
смислу чл. 102 Закона о државним службеницима, а положен државни стручни испит није
услов, нити предност за заснивање радног
односа, с тим да изабрани кандидат је дужан
да достави доказ - уверење о општој и здравственој способности у остављеном року који
одређује Конкурсна комисија. Кандидат који не
достави доказе, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњава услове за запослење, писаним путем се
обавештава да је искључен из даљег изборног
поступка. Конкурсна комисија ће у изборном
поступку проверити стручну оспособљеност,
знање и вештине кандидата за обављање
послова на радном месту за које конкуришу,
као и обавити разговор са кандидатима. Датум
обављања разговора са кандидатима биће
накнадно одређен, о чему ће учесници бити
обавештени телефоном или на начин који кандидат буде у пријави навео, водећи рачуна
о економичности и једноставности поступка.
Кратка и хитна обавештења могу да се дају
телефоном или на други погодан начин. Након
истека рока за подношење пријава на конкурс,
биће одређено време и место провере оспособљености, знања и вештина кандидата, о
чему ће исти бити благовремено обавештени
телефоном, или на начин који кандидат буде
у пријави навео. Пријаве се достављају непосредно предајом у писарници у седишту Суда
или препорученом пошиљком, на адресу: Прекршајни суд у Неготину, Краљевића Марка 2,
19300 Неготин, са назнаком „За јавни конкурс”.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Лице
задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Иван Јончић, шеф писарнице, контакт
телефон: 019/542-864. Сви изрази, појмови и
термини употребљени у овом огласу у граматичком мушком роду, подразумевају природни
и мушки и женски род лица на које се односи.

ЛОЗНИЦ А
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ВУК КАРАЏИЋ” ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Саве Ковачевића 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих, законом прописаних
услова, кандидат мора да испуњава и следеће
услове прописане оснивачким актом, односно Статутом Установе: 1. да је пунолетан и
пословно способан; 2. да има високо образовање: филолошки факултет, факултет ликовних уметности, правни факултет, економски
факултет, факултет примењених уметности
и филозофски факултет; на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005, године; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3. да има најмање пет
година радног искуства у струци; 4. да против
кандидата није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
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као и да није осуђиван за кривична дела која
га чине недостојним за обављање дужности директора; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да има општу здравствену
способност; 7. да није члан органа политичке странке. Кандидат за директора је дужан
да приложи програм рада и развоја Установе
за период од четири године као саставни део
конкурсне документације. Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства са кратким описом послова на којима је радио пре подношења пријаве на конкурс. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: биографија која мора да садржи
елементе који доказују да познаје делатност
и пословање установе са кратким прегледом
остварених резултата у раду; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
доказ о општој здравственој способности(лекарско уверење); доказ о стручној спреми;
доказ о радном искуству, уверење надлежног
органа да није осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци, као и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности; писану изјаву
оверену од стране надлежног органа да лице
које конкурише није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке; фотокопију личне карте. Уверење из суда
и МУП-а не може бити старије од 6 месеци
(меродаван је датум издавања) од дана расписивања, односно објављивања конкурса.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс
за именовање директора Центра за културу
„Вук Караџић” Лозница са доказима о испуњености услова је 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања.
Пријаве се подносе у затвореној коверти, на
адресу: Центар за културу „Вук Караџић” Лозница, Саве Ковачевића 1, 15300 Лозница. На
коверти обавезно написати назнаку: „За јавни конкурс за избор директора - не отварати”.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Велинка Марковић. Контакт
телефон: 015/882-718. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком
против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања закључка.

НОВИ СА Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧ
21420 Бач, Бачка 4

Секретар

на период од 4 године
уз могућност поновног избора
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, једна
година радног искуства. Уз пријаву доставити:
радну биографију(ЦВ), фотокопију личне
карте, односно очитану личну карту, диплому,
извод из матичне књиге рођених, доказ о
држављанству РС, уверење о некажњавању од
стране МУП-а, уверење да се против кандидата
не води истрага од стране надлежног суда.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса доставити
у оригиналу или овереној копији Месној
заједници Бач на горе наведену адресу, лично
или препорученом поштом.
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ПОЖ АРЕВАЦ
МИНИСТАРСТВO ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 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
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 1124200/2020 од 26. маја 2020. године, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Београд, Немањина 22-26.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место просветног саветника
у звању саветник, у Одељењу за
координацију рада школских управа,
Школска управа Пожаревац
1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у
рад установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и присуствује
извођењу наставе, испита и других облика
образовно васпитног рада; пружа помоћ и
подршку самовредновању установе и прати
поштовање општих принципа и остваривање
циљева образовања и васпитања; саветује и
пружа стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику и директору ради
побољшања квалитета њиховог рада и рада
установе и остваривања стандарда постигнућа
и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика
и запослених од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и установи;
предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у
обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе
на основу утврђених стандарда, остваривање
развојног плана и програма образовања и васпитања и прати остваривање огледа; прати и
процењује квалитет рада саветника-спољног
сарадника; поступа по представкама грађана
и установа; сарађује са градском, општинском
и републичком просветном инспекцијом; процењује испуњеност услова за стицање звања;
прикупља статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања
и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и
финансијске политике; обједињава и обрађује
податке о запосленима и ученицима у установама образовања и васпитања и припрема
анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о несметаном протоку података
у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-умет-

ничког поља уметности на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен стручни испит у области образовања,
односно лиценца за наставника, васпитача или
стручног сарадника, стручни рад објављен у
међународним или домаћим часописима или
зборницима са рецензијом, односно одобрени
уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања
и стечен професионални углед, најмање осам
година радног искуства у области образовања
и васпитања, положен државни стручни испит и
испит за просветног саветника, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Пожаревац, Дринска 2.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из
више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом. У свакој
фази изборног поступка врши се вредновање
кандидата и само кандидат који испуни унапред
одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може
да учествује у провери следеће компетенције у
истој или наредној фази.
У изборном поступку проверавају се:
1. Oпштe функционалнe компетенцијe:
- организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се
путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост”,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције - дигитална
писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на
рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може
поптпуно да оцени поседовање ове компетенције. Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Посебне функционалне компетенције:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција,
међу кандидатима који су испунили мерила за
проверу општих функционалних компетенција,
врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:
Посебна функционална компетенција
за област рада стручно-педагошки надзор
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над радом предшколских установа, школа и
школа са домом ученика (методологија стручно-педагошког надзора над радом наставника,
васпитача, стручног сарадника, директора и
установе) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за
област рада спољашње вредновање квалитета рада предшколских установа, школа и школа
са домом ученика (методологија и прописи који
се односе на самовредновање рада) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за
одређено радно место - прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о вредновању
квалитета рада установе, Правилник о сталном
стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника) провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
комптенција могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnihmesta-u-mpntr/).
3. Понашајне компетенције: 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.
4. Интервју са Конкурсном комисијом
и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа - провераваће
се путем интервјуа са Конкурсном комисијом
(усмено).
V Пријава на јавни конкурс врши се на
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима
и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја или у штампаној верзији на писарници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Београд, Немањина 22-26.
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 Конкурсна комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од
дана пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII Адреса на коју се подноси попуњен
образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве
на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд или
предају непосредно на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
Бесплатна публикација о запошљавању

VIII Лице које је задужено за давање
обавештења о јавном конкурсу: Ивана
Мутавџић, телефон: 011/3610-287.
IX 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 Докази које прилажу 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; 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); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног
саветника; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном стручном испиту у области
образовања, односно лиценца за наставника,
васпитача или стручног сарадника; доказ о
објављеном стручном раду у међународним
или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобреном уџбенику,
приручнику или другом наставном средству у
оригиналу или овереној фотокопији или штампани примерак доказа који је објављен у електронској форми са назнаком о линку са кога
се стручни рад, уџбеник, приручник или друго наставно средство може преузети и доказ о
оствареним резултатима у развоју образовања,
стеченом професионалном угледу (награде,
признања, препоруке и др.) у оригиналу или
овереној фотокопији.
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.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом
позивају се да у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на
основу достављених или прибављених доказа
не испуњавају услове за запослење, писмено се
обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XII Трајање радног односа: За раднo местo
радни радни однос се заснива на неодређено
време.

XIII 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
17. августа 2020. године, о чему ће кандидати
бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе) које наведу у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће
се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати „Србија”, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће
се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд,
Немањина 22-26.
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 имејл-адресе), које наведу у својим
пријавама.
XIV Документа о чињеницама о којима
се води службена евиденција су: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима.
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).
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин
жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Напомене: Чланом 9 Закона о државним
службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима доступна сва радна места
и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за просветног
саветника немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за просветног саветника.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду.
Пробни рад за радни однос на неодређено време трајње 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 без положеног испита за просветног саветника примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
29.07.2020. | Број 892–893 |
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Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао министар просвете, науке и
технолошког развоја.

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

АЛЕКСАНДАР СУБОТИЋ, ПР
ФРИЗЕРСКИ СТУДИО „СЕЊОРИТА”

Овај конкурс објављује се на веб-страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја www.mpn.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.

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.

Фризер

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.

Трговина и услуге
STANTECHNOLOGIES DOO

11080 Београд, Батајнички друм 285а
тел. 011/4145-050, 4145-051

Спремачица

за рад у Сремској Митровици
УСЛОВИ: најмање први степен стручне спреме
(завршена основна школа) или средња стручна спрема, радно искуство: пожељно; особе са
благим степеном инвалидитета.

АЛЕКСАНДРА МАТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК
ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА
„BIO DESIGN” НОВИ САД
21000 Нови Сад,
Мирослава Антића 7
тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

на одређено време
1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме.

Тапетар

на одређено време
3 месеца
УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме.

УСЛОВИ: најмање I степен стручне спреме
(завршена основна школа) или средња стручна спрема; радно искуство: пожељно; општа
здравствена способност.

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

Кувар

2 извршиоца
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УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме; пробни рад 3 месеца; основна
информатичка обука; енглески језик - средњи
ниво; теренски рад. Јављање кандидата на
горе наведени телефон и мејл. Рок за пријаву
31.07.2020.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

„EXPRESS TRANS” DOO
ЗА МЕЂУНАРОДНИ И УНУТРАШЊИ
ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈУ
И ТРГОВИНУ

АГЕНЦИЈА „GEOGIS & MAP”

„ZACS TEAM” DOO

Продавац

Столар

Ноћни чувар

ОСТАЛО: изражен осећај одговорности према
повереним пословним обавезама; спремност
на сарадњу и тимски рад, али и способност
за самостално решавање поверених задатака.
Радне биографије слати поштом. Само кандидати који задовоље унапред дефинисане критеријуме предселекције биће контактирани.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно
искуство од 12 месеци. Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона:
061/1883-747.
21000 Нови Сад, Раваничка 3
тел. 063/519-411
e-mail: office@zagaclothing.com

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на
горе наведени телефон и мејл. Рок за пријаву:
до 20.08.2020.

за рад у Сремској Митровици

11080 Земун, Угриновци, Београдска 22
тел. 061/188-3747

21000 Нови Сад, Јегричка 13а
тел. 063/325-137
e-mail: bojan.ristic@expresstrans.rs

21208 Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана 4
тел. 021/4805-900

Хигијеничар

на одређено време 1 месец
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
рад у сменама; обезбеђен превоз; радно искуство 36 месеци. Јављање кандидата на горе
наведени телефон. Рок за пријаву: 16.08.2020.

„МАЛА КУЋА ВЕЛИКИ МИР” ДОО
ХОТЕЛ „НИШКИ ЦВЕТ”

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен, ауто-механичар.
Јављање кандидата на горе наведени телефон
и мејл. Рок за пријаву 21.08.2020.

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ”
АДО
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 3
тел. 064/2921-317
e-mail: jelena.damjanovic@dunav.com

18000 Ниш, Кеј 29. децембар 2
тел. 018/297-700
e-mail: maja@niskicvet.com

Рецепционер

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер
туризмолог, менаџер у туризму/хотелијерству;
рад у сменама, ноћни рад, напредни ниво рада на
рачунару, познавање енглеског језика - виши ниво.

„ДОБЕРГАРД” ДОО
11000 Београд - Звездара, Школски трг 5
тел. 011/655-7144

Агент животног осигурања
на одређено време
1 месец
5 извршилаца

Службеник обезбеђења

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме; пробни рад 1 месец; основно знање рада на рачунару; теренски рад.
Јављање кандидата на горе наведени телефон
и мејл. Рок за пријаву 21.08.2020.

„ДОБЕРГАРД” ДОО

за рад у Нишу, на привременим и
повременим пословима до 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање; рад у сменама; лиценца
за обављање физичко-техничког обезбеђења
ЛФ1 или ЛФ2. Слање пријава за запослење
поштом на горенаведену адресу или мејлом на
адресу: valentina.vucicevic@dobergard.co.rs.

11160 Београд, Школски трг 5

ДДОР „НОВИ САД” ДОО НОВИ САД

Службеник обезбеђења

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8

УСЛОВИ: за рад на територији Сјенице; лиценца ЛФ1 или ЛФ2 за вршење послова приватног обезбеђења. Пуно радно време и посао
на одређено, пријава од првог радног дана и
редовна плата.

на одређено време, за рад у Нишу
10 извршилаца

3 извршиоца

Агент осигурања

УСЛОВИ: 4. степен стручне спреме, без обзира
на занимање; вештине у комуникацији са људи-
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ма, преговарању; познавање рада на рачунару
(Microsoft Office - Word, Excel, Оутлоок). Пријаве и радну биографију послати на мејл адресу:
miroslav.savic@ddor.co.rs.

Продавац - саветник за продају
осигурања
на одређено време, за рад у Нишу
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање; вештине у комуникацији са људима, преговарању; познавање рада на рачунару
(Microsoft Office - Word, Excel, Outlook). Пријаве и радну биографију послати на мејл адресу:
kristina.jovanovic@ddor.co.rs.

„КОПАОНИК” АД БЕОГРАД
11000 Београд - Стари град, Змај Јовина 3

Менаџер продаје за резану грађу и
плочасте материјале
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира
на занимање. Предност имају лица са шумарског, економског, машинског и грађевинског
факултета. Предност имају лица са 12 месеци искуства у продаји наведене робе; возачка
дозвола Б категорије; рад на рачунару; познавање енглеског језика. Пријаве са биографијом
послати мејлом на адресу: pravna.sluzba@
adkopaonik.co.rs.

Менаџер продаје за водоинсталације
и цемент
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме без обзира
на занимање. Предност имају лица са шумарског, економског, машинског и грађевинског
факултета. Предност имају лица са 12 месеци искуства у продаји наведене робе; возачка
дозвола Б категорије; рад на рачунару; познавање енглеског језика. Пријаве са биографијом
послати мејлом на адресу: pravna.sluzba@
adkopaonik.co.rs.

Продавац грађевинског материјала
за рад у Нишу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање. Предност имају лица са трговачком, економском и грађевинском школом.
Предност имају лица са 12 месеци искуства у
продаји наведене робе; возачка дозвола Б категорије. Пријаве са биографијом послати мејлом
на адресу: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs.

Медицина
ПОЛИКЛИНИКА „ДИА ЛАБ”

11000 Београд, Радослава Грујића 1
тел. 011/344-8723

Лабораторијски техничар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме виши медицинско-лабораторијски техничар или
медицинско-лабораторијски техничар; потребно радно искуство на наведеним пословима;
основна информатичка обука; положен стручни испит. Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу CV на e-mail: dialab.office@gmail.com
или да се јаве на наведени број телефона, у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ
Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898, 015/561-599
e-mail: dzlj@ptt.rs

Возач у санитетском превозу, у
Служби опште медицине са хитном
медицинском помоћи, санитетским
превозом, кућним лечењем и негом
сменски рад (у три смене), на
одређено време до повратка радника
са неплаћеног одсуства, а најдуже до
31.12.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају
опште услове прописане Законом о раду, као
и следеће посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова
у Дому здравља Љубовија са стационаром (бр.
169/2018, 448/2018 и 114/19): средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи јавним
огласом; оверену фотокопију возачке дозволе;
лекарско уверење о здравственој способности
за управљање моторним возилом; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте или
извод очитане личне карте; кратку личну и радну биографију (CV) са адресом и контакт телефоном и имејл-адресом. Опис посла за наведено
радно место уврђен је Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља
Љубовија (са стационаром) број 169/2018,
448/2018 и 114/19 и кандидатима је доступан
на увид у просторијама правне службе Дома
здравља Љубовија са стационаром, радним
данима од 14 до 15 часова. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа за
пријем у радни однос. Пријаве се подносе лично у просторијама правне службе Дома здравља
Љубовија са стационаром или поштом на адресу: Дом здравља Љубовија, Војводе Мишића 58,
15320 Љубовија, са назнаком ,,Пријава на оглас
за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
У складу са чл. 9 став 3 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”,
96/2019), одлуку о избору кандидата, који су
се пријавили за наведено радно место, доноси директор Дома здравља Љубовија са стационаром. Уколико буде потребно, кандидати
који су се јавили на оглас могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или
оспособљеност, дужина трајања школовања,
итд.), о чему се сачињава записник. 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. Податке прикупља и обрађује правна служба Дома здравља Љубовија са стационаром. Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 30 дана од дана истека
рока за пријаву кандидата. Кандидати који не
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације на контакт телефон: 015/561898 или лично у просторијама правне службе
Дома здравља Љубовија са стационаром. Са
изабраним кандидатима биће закључен уговор
о раду, у складу са Законом о раду („Сл. гласник РС”, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017-ОУС, 113/2017 и 95/2018 - аут.
тумачење) и Посебним колективним уговор за
здравствене установе чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 96/2019).

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.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ
БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ
11000 Београд, Прешевска 35

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: висока стручна спрема (VI/1 степен)
здравствене струке; положен стручни испит;
обавезе: спроводи самостално терапеутске
процедуре из области физикалне медицине и
рехабилитације (кинезитерапија, инхалациона
терапија, постурална дренажа, функционалне
тренинге са и без НИВ-а) и о томе води прописану медицинску документацију; надзире рад
помоћног особља у вези хигијене просторија за
физикалну терапију, опреме, медицинске одеће
и сл.; спроводи континуирани надзор процеса
статистичког извештавања; учи и мотивише
пацијента да се правилно служи апаратима за
избацивање секрета; прати пацијентово стање
и напредак; прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком пацијентовог стања;
подстиче и подучава пацијента за самостално
извођење вежби, обавља и друге послове из
свог делокруга рада по налогу непосредних
руководилаца и директора Завода; одговоран
је за свој рад одговорној сестри одељења, главној сестри и начелнику одељења.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат прилаже
следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): доказ о одговарајућој школској
спреми, копију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству. Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести
и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000
Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Особа за контакт: Снежана
Радовић, 011/3811-823.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац
Војводе Путника 2

Доктор медицине на
специјализацији у јавном здрављу
2 извршиоца

УСЛОВИ: Pоред општих услова прописаних
Законом, кандидати мора да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање на
интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
специјализација из социјалне медицине и епидемиологије. Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова
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Завода за јавно здравље Крушевац. Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, са назнаком за коју специјализацију конкуришу, подносе и доказе о испуњености посебних услова
огласа, у неовереној фотокопији, а изабрани
кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе оверене фотокопије потребне
документације, као и доказ о здравственој способности за послове за које се заснива 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. Кандидат мора бити обавештен о избору, у складу са
законом, у року који не може бити дужи од 30
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена
на сајту Завода за јавно здравље Крушевац и
неће се достављати учесницима јавног огласа.
Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова огласа достављају се у затвореној
коверти, на горе означену адресу и са назнаком: „За оглас”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„РИБАРСКА БАЊА”
37205 Рибарска Бања

Реализатор промотивних активности
УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на
рачунару, возачки испит Б категорије, минимум
1 година радног искуства. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи,
возачке дозволе и доказа о радном искуству.

Конобар
УСЛОВИ: средње образовање; минимум 1 година радног искуства. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи и доказа о
радном искуству.

Спремач у здравству
УСЛОВИ: завршена осмогодишња или школа за
ПК раднике, минимум 1 година радног искуства
на пословима спремача у здравству. Кандидати
су обавезни да доставе: кратку биографију са
адресом, контакт телефоном и мејл-адресом,
неоверене фотокопије радне књижице и сведочанства/дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на
адресу: Специјална болница за рехабилитацију
„Рибарска Бања”, 37205 Рибарска Бања, Служба за правне, кадровске и административне
послове, са назнаком „Пријава за конкурс”, са
навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније
осмог дана од дана објављивања огласа у листу
„Послови” Националне службе за запошљавање, и то најкасније до 14 часова, без обзира
на начин доставе. Пријаве које буду примљене
у Специјалној болници за рехабилитацију после
истека дана и сата наведеног у овом огласу
одбациће се као неблаговремене и неотворене
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума
и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као непотпуне.
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18412 Житорађа, Топличких хероја 55
тел. 027/8362-747

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општи смер,
положен стручни испит и дозвола - лиценца за
рад и најмање шест месеци радног искуства.
Доставити: доказ о стручној спреми (оверену
фотокопију дипломе о завршеној медицинској
школи општег смера), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или уписа у именик одговарајуће
коморе, фотокопију извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, доказ о
радном искуству и лекарско уврење (доставља
примљени кандидат). Докази морају бити оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Виши санитарни техничар санитарно-еколошки инжењер

у Центру за контролу и превенцију
болести
УСЛОВИ: високо образовање на: а) струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или б)
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 11.09.2005. године; положен стручни испит, лиценца; важећа возачка
дозвола за управљање возилом Б категорије;
најмање шест месеци радног искуства у наведеном занимању. Опис послова: узима узорке
за испитивање и врши њихову анализу; прикупља и обрађује податке о хигијенским стањима и болестима; спроводи мере за спречавање
ширења заразних болести; спроводи мере
дезинфекције, дезинсекције и дератизације;
врши надзор над управљањем, раздвајањем
и дистрибуцијом инфективног медицинског
отпада; спроводи активности стручног усавршавања; управља медицинским отпадом (врши
надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом
у погону за третман инфективног отпада);
обавља санитарно-хигијенски преглед објеката
и врши контролу санитарно-хигијенског стања
објеката; врши контролу и оцену начина пријема, складиштења и дистрибуције намирница;
врши упућивање радника на обављање здравствених прегледа за одређене категорије запослених, других лица и клицоноша; врши контролу хигијене кухињског блока, посуђа, инвентара
и санитарних просторија; обавља и друге одговарајуће послове по налогу директора. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 1. потписану пријаву на оглас; 2. доказ
о стручној спреми; 3. доказ о испуњености
осталих услова у зависности од радног места.
Фотокопије докумената морају бити оверене.
Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа
и пријаве без документације, неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену адресу.

Лабораторијски техничар
у Центру за микробиологију

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
лабораторијског смера; положен стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном занимању. Опис послова: врши

узорковање биолошког материјала, припрема
узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробилошка испитивања; припрема, одржава и врши
контролу исправности лабораторијске опреме;
одржава културе микроорганизама; правилно одлаже медицински отпад; формира радне
листе, завођење резултата, развођење налаза,
издавање или слање резултата и вођење остале медицинске документације; вршење контроле продуктивности, селективности и стерилности подлога и контроле антибиограма, вршење
активације референтних сојева и прављење
референтне залихе и радне културе; учествује
у извођењу серолошких реакција; врши дезинфекцију радног простора; пријављује евентулане неправилности у раду апарата, односно
кварова руководиоцу; складиштење и вођење
евиденције потрошног материјала; стара се о
безбедном уклањању отпладног матријала; по
потреби обавља послове лабораторијског теничара у Одељењу за санитарну микробиологију;
обавља одговарајуће послове прописане документима система менаџмента; обавља и друге
одговарајуће послове по налогу руководиоца
и директора. Кандидати су дужни да приложе
следећу документацију: 1. потписану пријаву
на оглас; 2. доказ о стручној спреми; 3. доказ
о испуњености осталих услова у зависности од
радног места. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве
без потписа и пријаве без документације, неће
се разматрати. Пријаве слати на горе наведену
адресу.

Медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу

на пријему биолошког материјала
у Центру за микробиологију, на
одређено време од шест месеци
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера; положен стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном занимању. Опис послова: обавља
послове из области јавног здравља - узима
лабораторијски материјал; води евиденцију,
врши техничку обраду и штампање микробиолошких налаза; учествује у вођењу медицинске документације и прављењу периодичног
извештаја; обавља и друге одговарајуће послове по налогу руководиоца и директора. Учесници на расписаном огласу су дужни да приложе
следећу документацију: 1. потписану пријаву
на оглас; 2. доказ о стручној спреми; 3. доказ
о испуњености осталих услова у зависности од
радног места. Фотокопије докумената морају
бити оверене. Неблаговремене пријаве, пријаве
без потписа и пријаве без документације, неће
се разматрати. Пријаве слати на горе наведену
адресу.

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

Лабораторијски техничар
у дијагностици

за потребе Одељења за клиничкобиохемијску дијагностику, на одређено
време до шест месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа лабораторијског смера;
положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
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мене презимена). Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за потребе Службе ортопедије и
трауматологије, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до повратка са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом
и контакт подацима; фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила;
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако
је дошло до промене презимена). Пријаве са
документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос за послове
________ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

СТР АПОТЕКА „ОЛЕА”
11309 Лештане, Саве Ковачевића 2р
тел. 064/2611-902

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: послови фармацеутског техничара, за
рад у апотеци без магистралне израде лекова,
стручни испит, рад у сменама, рад на рачунару
Word, Excel. Јављање кандидата на телефон:
064/2611-902.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Расписује оглас за обављање следећих
послова у Одсеку за микологију и
паразитологију Центра за микробиологију
Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”

Виши санитарни техничар санитарно еколошки инжењер
Опис послова и радних задатака: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке,
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка
испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама; изводи микробиолошке лабораторијске анализе биолошког
материјала; врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; врши микроскопски преглед
узорака под надзором одговорне особе; спроводи активности стручног усавршавања лабораторијског особља; обавља административне
послове; обавља и друге послове из делокруга
рада Центра по налогу шефа Одсека и главног
техничара.
УСЛОВИ: високо образовање: на струковним
студијама првог степена (основне струковне
студије) по пропису који уређује високо обраБесплатна публикација о запошљавању

зовање, 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
у наведеном звању; знање рада на рачунару.
Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића 5, 11000 Београд са назнаком: „За конкурс
- виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер”. Само ће кандидати који уђу
у ужи избор бити обавештени о резултатима.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије,
на огласној табли ИЈЗС „Др Милан Јовановић
Батут” и интернет страници ИЈЗС „Др Милан
Јовановић Батут”.

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

Спремач/спремачица просторија
у којима се пружају здравствене
услуге
УСЛОВИ: основно образовање; искуство у раду
у здравственим установама са полупокретним
и непокретним пацијентима на стационарном
лечењу је предност. Кандидати су обавезни да
доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене
фотокопије дипломе о завршеној школи, положеном стручном испиту. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним
ковертама на наведену адресу Клинике - Правна служба, са назнаком „Пријава за оглас” и
навођењем радног места за које се конкурише.
Пријаве морају да буду примљене у Клиници
најкасније осмог дана од дана објављивања
огласа у листу „Послови” Националне службе
за запошљавање 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.

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

Доктор медицине

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
за потребе Одељења урологије
УСЛОВИ: најмање 6 (шест) месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање најмање једног светског језика, лиценца,
просечна оцена студирања преко 8,5, пожељно
је искуство у раду са педијатријском популацијом у установама терцијарног нивоа здравствене заштите. Приликом пријаве на конкурс
кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце, фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству

кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волотирању, потврде
о обављеном раду од стране начелника служби
здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене
до повратка радника са боловања,
Одељење пластичне хирургије
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.).
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство
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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК или НК радник; радно искуство
6 месеци. Опис посла: одржавање хигијене у
просторијама болнице: подови, прозори; одржавање хигијене санитарних чворова; уклања
смеће на за то одређено место; чишћење дворишта болнице; ради и друге послове по налогу главне сестре службе; одговорна је главној
сестри службе и болнице.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије:
дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених, доказа о радном искуству
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.). Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима, потврду да
се против лица не води судски поступак, као
и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу: Специјална болница
за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”.
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ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ - КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Улица слобода бб
тел. 034/6312-306

Медицинска сестра - техничар у ХМП
у Одељењу за пружање услуга на
терену, на одређено време ради замене
привремено одсутних медицинских
сестара, најкасније до њиховог
повратка на рад
4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС, 113/17 и 85/18 др. пропис)
и посебни услови утврђени Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији
послова у Заводу. Посебни услови: IV/VI степен стручне спреме, средња медицинска школа
и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати подносе следећа документа у оригиналу
или овереној копији: диплому средње медицинске школе (IV/VI степен); уверење о положеном
стручном испиту; лиценцу или решење о упису
у именик Коморе сестара и техничара Србије;
уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена кандидата); доказ о радном искуству; доказ да се
против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или
полицијске станице), не старије од 6 месеци;
докази о додатном стручном образовању или
оспособљености (уколико их кандидат поседује); кратка биографија, са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Приликом заснивања радног односа канадидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за заснивање радног односа на
радним местима са повећаним ризиком према
акту о процени ризика. 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 Завод
за хитну медицинску помоћ Крагујевац. Рок за
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Оглас
ће бити објављен и на интернет презентацији
Министарства здравља РС и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Кандидати који се
јаве на оглас, могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-306.
Пријаве се подносе лично или путем поште у
затвореној коверти (препоручено) на адресу:
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац,
Улица слобода бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос
- радно место: медицинска сестра / техничар.”

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Возач

у хитној медицинској помоћи у Служби
хитне медицинске помоћи и санитетског
превоза Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
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и посебне услове: средње образовање, возачка
дозволе Б категорије. Опис послова: утврђен
Правилником о организацији и систематизацији
послова. Кандидати који се пријављују на оглас
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију возачке дозволе; изјаву да
су здравствено способни за послове за послове
возача; фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на оглас а ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном
избору кандидата одлучује директор. Изабрани
кандидат, пре заснивања радног односа, дужан
је да достави лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби опште медицине
Дома здравља Крушевац
2 извршиоца

цинска школа педијатријског или општег смера,
положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору. Опис
послова: утврђен Правилником о организацији
и систематизацији послова. Кандидати који се
пријављују на оглас достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Пријавом на
оглас кандидати дају своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а
ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, одлучује директор.
О коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат, пре заснивања радног
односа, дужан је да достави лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ
у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на наведену адресу. Оглас
објавити код Националне службе запошљавања,
на wеб сајту Министарства здравља, огласној
табли Дома здравља Крушевац и интернет презентацији Дома здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински
факултет VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у Комору. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Кандидати достављају:
пријаву на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у Комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидати дају
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. О потреби
спровођења даљих разговора са кандидатима
који се јаве на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном
избору кандидата одлучује директор. Изабрани
кандидат, пре заснивања радног односа, дужан
је да достави лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве са документацијом
доставити на наведену адресу.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због замене
привремено одсутне запослене, до
њеног повратка на рад, у Служби за
здравствену заштиту деце и школске
деце Дома здравља Крушевац

37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар у
операционој сали

за рад у Одсеку анестезије за
Службу ортопедије, трауматологије,
офталмологије и ОРЛ у Служби за
анестезиологију и реаниматологију при
Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање годину дана радног искуства у наведеном звању. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра - техничар
у онкологији, хемиотерапији и
брахитерапији

за рад у Дневној болници за
хемиотерапију при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац, 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. Опис послова: према Правилнику о
организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац

3. Технички секретар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња меди-

при Управи Опште болнице Крушевац,
на одређено време 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен,
знање рада на рачунару. Опис послова: према

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

Медицина / Здравство и социјална заштита

Правилнику о организацији и систематизацији
послова Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: За радно место бр. 1 и 2 заинтересовани кандидати подносе: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. За радно место бр. 3 заинтересовани кандидати подносе: 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), доказ
или изјаву о знању рада на рачунару. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас”, са називом и редним бројем
радног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144

Медицинска сестра

на одређено време ради замене радника
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом
о раду; IV степен стручне спреме, медицинска
сестра, положен стручни испит. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац - Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Лабараторијски техничар

на одређено време ради замене радника
на боловању преко 30 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о
раду. IV степен стручне спреме, лабораторијски
техничар, положен стручни испит. Кандидати су
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; потврду издату од стране
Бесплатна публикација о запошљавању

Националне службе за запошљавање о дужини
чекања на запослење; доказ о радном искуству
у струци након положеног стручног испита
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда
послодавца); биографију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац - Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са
непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

болница за плућне болести „Озрен” Сокобања,
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за физиотерапеута” или
лично у просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

УСЛОВИ: средња стручна спрема (матурант
гимназије), IV степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију личне карте,
кратку биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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; IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар општег смера, положен стручни
испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије.
Кандидати су обавезни 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 телефон. Изабрани кандидат је обавезан 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 адресу:
Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава
на оглас број 11/2020”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве,
неће бити разматране.

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

Физиотерапеутски техничар

на одређено време ради замене радника
на боловању
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
- смер физиотерапеутски техничар; 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 конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи - физиотерапеутски техничар; 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

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

Портир

на одређено време од 3 месеца,
због повећаног обима

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

Спремач/спремачица

на одређено време ради замене радника
на боловању
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник.
Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом; оверену фотокопију сведочанства о
завршеној основној школи; очитану личну карту. 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
спремача” или лично у просторијама болнице.

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.
29.07.2020. | Број 892–893 |
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Индустрија и грађевинарство
ЖГП ГП „БЕОГРАД”

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

Шеф механизације

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер,
радно искуство: небитно.

„КОНСТРУКТЕЛ” ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

Инсталатер

„ЕЛЕКТРОМОНТАЖА” ДОО

Наука и образовање

36000 Краљево, Аеродромска 7
тел. 064/8478-100
e-mail: drasko.velickovic@elektromontaza.rs

Бравар

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

на одређено време до три месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању
бравар или машинбравар; здравствена способност за рад на висини; пожељно радно искуство на пословима бравара или бравара монтера; пробни рад до три месеца; возачка дозвола
Б категорије. Рок за пријаву је петнаест дана
од дана објављивања огласа у листу „Послови”.
Особа за контакт: Драшко Величковић. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

„ВУКОВИЋ” ДОО

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

36000 Краљево, Адрани 51а
тел. 065/6392-100
e-mail: luka@vukovic.co.rs

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

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; рад на терену и у сменама; пробни рад.

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.

„ГРП ЦЕНТАР” ДОО

Помоћни радник

Столар - оператер израде намештаја
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; рад на
терену и у сменама; пробни рад.

CONNECT UP STAFFING AND
RECRUITING DOO BEOGRAD PALILULA

Б Е О Г РА Д

Оператер на ЦНЦ машини
и форматизеру

5 извршилаца

Физички послови у производњи производња пластике
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV - I степен стручне спреме; пластичар, молер, фарбар или основна школа.
ОСТАЛО: Контакт са послодавцем радним
даном од 08 до 15 часова. Оглас је активан до
попуне радних места.

„ТИМ КАБЕЛ” ДОО БЕОГРАД
11080 Земун
тел. 060/3757-450
e-mail: sanja.obric77@gmail.com

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975, 2155-476

Магационер

Педагошки асистент

УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме.
Опис послова: врши пријем робе, утовар,
истовар и класирање робе/амбалаже, прати
рокове трајања на пријему робе и исправност
робе коју прима.

Електроинжењер
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум VII/1 степен стручне спреме,
основна информатичка обука (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook), обука за Аutocad (све
верзије и сви нивои), возачка дозвола Б категорије, пожељно лиценца за извођача радова.
ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати се
могу пријавити телефоном: 060/0169-217 или
путем мејла: marija.jakovljevic@connectup.rs.

Виљушкариста - помоћни радник
у магацину
на одређено време од месец дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно
радно искуство на сличним пословима. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати
путем мејла: sanja.obric77@gmail.com или се
могу пријавити на број телефона: 060/3757-450.
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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.

11060 Палилула, Илирска 1а
тел. 060/0169-217
e-mail: marija.jakovljevic@connectup.rs

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме техничке
струке.

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.

ОСТАЛО: Особа за контакт: Лука Вуковић. Рок
за пријаву је петнаест дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

25000 Сомбор, Индустријска зона Југ 3 бб
тел. 062/755-560
e-mail: grpcentar.srb@gmail.com

3 извршиоца

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

на одређено време од 01.09.2020.
године до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, стечено средње
образовање, сертификат о завршеном програму обуке за педагошког асистента. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства и заједно са
пријавним формуларом достављају оверену
копију дипломе о одговарајућем образовању,
оверену копију сертификата о завршеном програму обуке за педагошког асистента, уверење
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), доказ о неосуђиваности 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 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. Конкурс спро-
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Наука и образовање

води конкурсна комисија коју именује директор
школе. Комисија утврђује испуњеност услова
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8
дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”
11050 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Педагошки асистент

на одређено време за радну 2020/2021.
УСЛОВИ: прописани чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - други закон и
27/2018 (II) - други закон 10/19 и 6/20), IV, III
степен стручне спреме, завршена уводна обука за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад са децом и ученицима
ромске националне мањине); са или без радног
искуства. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију; диплому;
доказ о завршеној обуци за рад са децом и ученицима ромске националне мањине; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених
(документа се подносе у оригиналу или овереној
копији, не старијој од 6 месеци); уверење МУП-а
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 да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом доставља се пре закључења уговора о
раду. Пријаве доставити лично или поштом, са
назнаком „За конкурс”, на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Остале информације могу се добити на број
телефона: 2421-920, 2421-555.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 175/2
тел. 011/8231-782

ст 1, чл. 142 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), односно да има одговарајуће образовање прописано Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019), кандидат који је
у систему иницијалног образовања МПНТР,
као и положен стручни испит за дозволу за
рад наставника, васпитача и стручних сарадника - лиценцу; 1) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 2) 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; 3) да
има држављанство Републике Србије; 4) 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. 2), 3), 4) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1. тачка 1) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Уз пријаву за конкурс доставити: попуњен формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту
Министарства; оригинал или оверену копију
дипломе о стеченом високом образовању; оригинал или оверену копију држављанства; извод
из матичне књиге рођених (не старије од 6
месеци); фотокопију или очитану личну карту,
радну биографију. Опште лекарско уверење
прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног односа. Кандидат такође прилаже
и доказ о неосуђиваности из суда, тужилаштва и СУП-а (не старије од 6 месеци), оригинал
или оверену копију дозволе за рад - лиценцу.
Кандидати који испуњавају наведене услове за
оглашено радно место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви
потребни докази и који су изабрани у ужи избор
од стране конкурсне комисије у законом прописаном саставу, поступку и року, упутиће се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од 8
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Сва документа која се подносе уз пријаву
морају бити оригинална или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узети у разматрање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горе наведену адресу школе, у затвореној коверти са повратницом или
донети лично уз назнаку: „За конкурс”. Документа се по окончању конкурса не враћају кандидатима.

норма 67%

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 139 и 140

Конкурс Универзитета уметности у Београду,
Факултета примењених уметности у Београду,

Наставник математике

Бесплатна публикација о запошљавању

објављен у листу „Послови” дана 15.07.2020.
године, за избор: 1. једног наставника у звање
ванредног професора за ужу уметничку област
Примењено вајарство, са пуним радним временом, на период од пет година, 2. једног
наставника у звање ванредног професора
за ужу уметничку област Керамика, са пуним
радним временом, на период од пет година, 3.
једног наставника у звање ванредног професора за ужу уметничку област Графика и књига,
са пуним радним временом, на период од пет
година, поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Редовни професор за ужу научну
област Студије цивилне заштите
и заштите животне средине, за
наставни предмет Цивилна заштита
УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и
заштите, односно доктор наука - науке безбедности, VIII степен стручне спреме.

Ванредни професор за ужу научну
област Информатика, за наставни
предмет Информатика
УСЛОВИ: доктор техничких наука или доктор
организационих наука, VIII степен стручне
спреме.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018-др.закон и 73/2018) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидати подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе,
списак научних радова, као и радове. Пријаве
кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, Господара Вучића 50, лично или путем поште, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 8

Доцент за ужу научну област
Комуниколошке науке
УСЛОВИ: Кандидати треба да поднесу пријаву
на конкурс са доказима о испуњености услова
за заснивање радног односа и избора у звање
прописаним одредбама Закона о раду и Закона о високом образовању. Пријаве са доказима
слати на наведену адресу са назнаком „За конкурс Факултета за културу и медије”, у року од
30 дана од дана објављивања конкурса.

Посао се не чека, посао се тражи
29.07.2020. | Број 892–893 |
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АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКОУМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/2080-512

Наставник у звање професор
струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област Интернет
технологије
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама трећег степена - доктор наука у научној области за коју се бира; објављени научни,
односно стручни радови у научним часописима
и зборницима, са рецензијом; да показује смисао и способност за наставни рад и има педагошко искуство.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати
који се пријављују на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Правилником о избору у
звање наставника и сарадника и Правилником о
организацији и систематизацији послова Одсека. Кандидати подносе: пријаву на конкурс са
биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, оригинал или оверену копију извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, оверену копију дипломе или уверења о завршеним
докторским студијама, списак научних радова
и саме радове. Пријаве са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на адресу Одсека Висока школа за
информационе и комуникационе технологије,
Београд, Здравка Челара 16, са назнаком „За
јавни конкурс са називом радног места на које
се конкурише”. Неблаговремене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу
или овереној фотокопији неће се разматрати.

Наставник у звање професор
струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област
Телекомуникације
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама трећег степена - доктор наука у научној области за коју се бира; објављени научни
односно стручни радови у научним часописима
и зборницима, са рецензијом; показује смисао
и способност за наставни рад и има педагошко
искуство.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати
који се пријављују на конкурс треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању, Правилником о избору у
звање наставника и сарадника и Правилником
о организацији и систематизацији послова Одсека. Кандидати подносе: пријаву на конкурс са
биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, оверену копију
дипломе или уверења о завршеним докторским
студијама, списак научних радова и саме радове.
Пријаве са прилозима подносе се у року од 15
дана од дана објављивања конкурса на адресу
Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 са назнаком: „За јавни конкурс” и називом
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радног места на које се конкурише”. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији
неће се разматрати.

за 13 медицинских сестара васпитача, а који је
објављен у листу „Послови” дана 22.07.2020. у
делу који се односи на број извршилаца, тако
да сада треба да стоји да се у радни однос на
неодређено време прима 5 извршилаца.

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11147 Београд, Црвено барјаче 6
e-mail: osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs
тел. 011/2399-109

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 став 1 и 2 и чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
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 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) и да кандидат испуњава
посебне услове прописане чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 3. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање З 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
има држављанство Републике Србије, 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен
пријавни формулар (који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја) и кратку биографију,
кандидати достављају установи следеће доказе
о испуњености услова: оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању или оверену копију уверења, не старије од 6 месеци, уколико диплома није издата; уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена копија, не старије
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија). Доказ о знању српског језика
достављају кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља кандидат
који буде изабран и то пре закључења уговора
о раду. 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на адресу: ОШ „Мирослав Антић”,
Црвено барјаче 6, 11147 Београд.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА
11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Исправља се одлука о расписивању конкурса
за пријем у радни однос на неодређено време

Асистент за ужу научну област
Заштита на раду и заштита животне
средине
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент
докторских студија на студијском програму
Рударско инжењерство, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8,00; завршене мастер академске студије на студијском програму Инжењерство заштите на раду са просечном оценом
8,00. Наведени услови утрђени су одредбама
чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др. закон, 73/2018 и 67/2019-др. закон). Посебни услови: стручни сертификати из предметне
области.
ОСТАЛО: Доставити пријаве са прилозима:
биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење
о уписаним докторским академским студијама
или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације за кандидате магистре, извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству, на
адресу: Ђушина 7, 11000 Београд, Рударско-геолошки факултет, соба 107, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну
област Фармацеутска физиологија
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука, научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад, више научних радова од значаја за развој науке у ужој
научној области објављених у међународним
или водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће
у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више
радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима, већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у
ужој области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама,
односно већи број научних радова и саопштења
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење,
остварене резултате у развоју научно-наставог
подмладка на факултету, учешће у завршним
радовима на специјалистичким и мастер академским студијама; завршен фармацеутски
факултет или медицински факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе :
диплому о завршеним претходним степенима
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студија и стеченом научном називу доктора
наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова;
радове; уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака; извод из матичне књиге рођених
(фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање 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, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника на Фармацеутском факултету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета .

Ванредни професор за ужу
научну област Микробиологија са
имунологијом и имунохемијом
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима; завршен медицински, фармацеутски или
биолошки факултет.

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

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима; завршен фармацеутски факултет.

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

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање
8 (осам), односно које има најмање 3 године
педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часопиБесплатна публикација о запошљавању

сима или зборницима са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од
значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим
домаћим часописима са рецензијама, односно
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.), односно
руковођење или учешће у научним пројектима,
објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на
међународним или домаћим научним скуповима; завршен хемијски или фармацеутски
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука
из одговарајуће научне области (фотокопије);
биографију; списак радова; радове; уџбеник/
монографију/практикум/збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о
држављанству (фотокопија). Услови за избор у
звање 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 у Београду и
Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија које је сваки од претходних
степена студија завршило са просечном оценом
најмање 8,00 (осам), односно магистар наука
коме је прихваћена тема докторске дисертације
и показује смисао за наставни рад; завршен
математички факултет. Кандидати уз пријаву
на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија (оверене
фотокопија), биографију, уверење о похађању
докторских академских студија, доказ да је прихваћена тема докторске дисертације (уколико
је магистар наука), извод из матичне књиге
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани Законом о високом образовању и
Статутом Универзитета у Београду и Статутом
Фармацеутског факултета.

Асистент са докторатом за ужу
научну област Медицинска
биохемија

на одређено време од 3 године, са
трећином од укупног радног времена
УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора наука из научне области за коју се бира и
показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву на
конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора
наука (оверена фотокопија), биографију, извод
из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокопија). Услови за
избор у звање су прописани Законом о високом
образовању и Статутом Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
НАПОМЕНА: Пријаве кандидата са прилозима
се подносе у писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ”

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Наставник немачког језика
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 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: 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 целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, 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 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); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кадидати попуњавају пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампан и попуњен пријавни
формулар достављају Конкурсној комисији
заједно са потребном документацијом, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу:
Основна школа „Вера Радосављевић” Неготин,
Јована Јовановића Змаја бб, 19300 Неготин, са
назнаком „За Конкурсну комисију”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе Конкурсној комисији: кратку радну
биографију, диплому о стеченом одговарајућем
образовању или уверење о дипломирању (оригинал или оверену копију), уверење надлежне полицијске управе да нису правноснажно
осуђивани за кривична дела прописана чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење треба
да буде издато након расписивања конкурса),
уверење о држављанству Републике Србије,
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не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из матичне књиге рођених нови образац (оригинал или оверену копију),
доказ о познавању српског језика (овај доказ
достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику, а
доказује се потврдом одговарајуће образовне
установе да је кандидат положио испит из
познавања српског језика, оригинал или оверену копију). Лекарско уверење (доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју је именовао директор школе у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139
наведеног 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.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице: 1) које има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; 2) које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 3) које има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) које 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;
5) за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) које има
држављанство Републике Србије; 7) које зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 8) које има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора (изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност). Кандидат за директора
школе има одговарајуће образовање и радно
искуство ако је стекао високо образовање за
наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, 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
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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. Кандидат за директора школе
не може да буде лице за које је у поступку и
на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита и друга кривична дела против
службене дужности, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију.
ОСТАЛО: Кандидат за директора школе мора да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказује
се лекарским уверењем које издаје надлежна
здравствена установа. Кандидат је дужан да уз
пријаву на конкурс достави: 1. оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 2. оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, односно стручног сарадника; 3. доказ о радном стажу; 4. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима; 5. уверење да није осуђиван (одговарајуће уверење основног и вишег
суда); 6. уверење да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (одговарајуће уверење надлежног суда);
7. уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе; 8. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; 9. извод из матичне књиге рођених; 10.
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; 11. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; 12. уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора. Пријаве доставити на адресу: Машинско-електротехничка школа Бор, Зелени булевар 24, 19210 Бор.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ”
19210 Бор, Краља Петра Првог 15

1) Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) професор разредне наставе, 2)
професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) мастер учитељ,
5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор
разредне наставе и ликовне културе за основну
школу. На основу чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат мора да има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном песудом 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 или давање мита,
за кривична деела 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 којем остварује образовно-васпитни рад.
На основу члана 142 став 1 тачка 1 Закона о
основама система образовања и васпитања
кандидат треба да поседује образовање из
психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или 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.
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 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 тачка 1 Закона о
основама система образовања и васпитања
обавезан је да ово образовање стекне у року
од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са радном биографијом; попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и техн. развоја; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од
6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског
језика (достављају само кандидати који образовање нису стекли на српском језику). Доказ о
поседовању образовања из педагошких, психолошких и методичких дисциплина достављају
само кандидати који су образовање из члана
142 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања стекли. Доказ о
здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 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). Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место, 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 учесници конкурса бити обавештени на адресе које су навели у својим пријавама. По пријему резултата психолошке процене
способности за рад са ученицима конкурсна
комисија ће сачинити листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос.
Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе обавити разговор у просторијама Основне
школе „Душан Радовић” у Бору, Краља Петра
Првог 15, с тим што ће кандидати о датуму и
времену обављања разговора бити обавештени
на бројеве телефона које су навели у својим
пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
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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) неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на
адресу: Основна школа „Душан Радовић”, Улица краља Петра Првог 15, 19210 Бор. Пријаве
слати у затвореној коверти или кутији или лично донети, сваког радног дана у канцеларији
секретара Основне школе „Душан Радовић”, у
периоду од 9.00 до 14.00 часова. На пријавама
назначити „За конкурс за посао за радно место
наставника разредне наставе”. Рок за подношење пријаве: 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

Ч АЧ А К
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА

32250 Ивањица, 13. септембар 58
тел. 032/661-116

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чланом 122, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,10/2019 и
6/2020) и Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15),
и то: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; 2. студије другог степена из
научне, односно стручне 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; 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка 2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета (да
испуњава услове за наставника ове школе,
педагога или психолога); да има дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу или стручни испит); да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да је прошао обуку и положио испит за директора установе; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 7 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања и непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на којем остварује образовно-васпитни рад;
ОСТАЛО: Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања прописано је да кандидат за директора не може да буде лице које је правноснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да предност за избор директора има
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кандидат који је стекао нека од звања према прописима из образовања; да кандидат за
директора не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да
је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита и
друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом. Правилником је такође прописано да предност за избор
директора има кандидат који је стекао неко од
звања према прописима из области образовања
(кандидат који је стакао нека од звања у процесу напредовања у току рада може да прилажи и доказ о томе, овај доказ није обавезан).
Комисија за избор директора цениће и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног 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.
Уз одштампан и попуњен пријавни формулар
преузет са званичног сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат
треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном искуству у
области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6
месеци); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење полицијске управе да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна 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, не старије
од 6 месеци); уверење Привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана); уверење Основног суда да против кандидата у
току избора није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал
или оверена фотокопија издато након објављивања конкурса); доказ о знању српског језика
достављају само кандидати који одговарајуће

образовање нису стекли на српском језику;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико је надзор вршен, а уколико се
на конкурс пријави кандидат који је претходно
обављао дужност директора установе, дужан је
да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(оригинал или оверену фотокопију извештаја);
биографију са кратким прегледом кретања у
служби, са предлогом програма рада директора школе (необавезно), друге доказе о својим
стручним и организациоим способностима
(необавезно). Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Кандидат који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност. Директора
школе именује министар на период од четири
године. Поступак за избор директора спроводи комисија за избор директора, именована од
стране Школског одбора. Рок за за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс, са потребном документацијом, подноси
се школи поштом, препорученом пошиљком,
у затвореној коверти, на адресу: Гимназија
Ивањица, 13. септембра 58, 32250 Ивањица, са
назнаком: „Конкурс за директора школе” или се
предаје лично, код секретара школе, радним
даном од 10 до 13 часова. Ближе информације
о конкурсу се могу добити код секретара школе
и преко тел. 032/661-116.

ЈАГОДИНА
ОШ „17. ОКТОБАР”

35000 Јагодина, Теслина 1

Педагошки асистент
УСЛОВИ: образовање на основу члана 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019).
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем директора. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз одштампани пријавни
формулар установи достављају документацију
о испуњавању услова за пријем на основу члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Докази
о испуњености услова се достављају у оригиналу или овереној копији. У поступку одлучивања о избору извршиоца врши се претходна
провера психофизичких способности од стране надлежне службе за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Пријаве уз документацију о испуњавању услова
доставити на адресу: ОШ „17. октобар” - Јагодина, Теслина 1, 35000 Јагодина, или лично
секретаријату школе, радним данима од 9 до
12 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

Педагошки асистент
УСЛОВИ: лице са образовањем на основу члана 8 Правилника о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр.
87/2019). Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем директора. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
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интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а уз одштампани пријавни формулар установи достављају
документацију о испуњавању услова за пријем
на основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020). Докази о испуњености услова се достављају у оригиналу или овереној копији, не
старијој од шест месеци. У поступку одлучивања о избору извршиоца врши се претходна
провера психофизичких способности од стране надлежне службе за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”.
Пријаве уз документацију о испуњавању услова доставити на адресу: ОШ „Рада Миљковић”
Јагодина, Кнеза Лазара бб, 35000 Јагодина или
лично секретаријату школе, радним данима од
9 до 12 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ”
35000 Јагодина, Зеленгора бб
тел. 035/8223-214

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закон, 10/19 и 6/20) 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) и то: да има одговарајуће високо образовање - стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице које је стекло
образовање на студијама другог степена из
области педагошких наука или интердисцилинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, стручне области
или области педагошких наука мора да има
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. На основу Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
наставу и друге облике образовно-васпитног
рада на пословима наставника разредне наставе може да изводи: 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. У радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним законом и ако
има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело
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за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: уверење о
држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених
(са холограмом); оверен препис или оверену
фотокопију дипломе или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; доказ надлежне
полицијске управе 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 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 дискриминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ
о знању српског језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад у школи (осим
кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад у школи); радну
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази
о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. 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 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 разултата психолошке
процене способности за рад са ученицима и
обавља разговор са кандидатима са листе.
Комисија доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве слати на адресу: ОШ „Горан
Остојић”, Зеленгора бб, 35000 Јагодина, са
назнаком „За конкурс - наставник разредне
наставе” или предати лично у секретаријату
школе, радним данима од 8.00 до 13.30 часова. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе путем телефона:
035/8223-214. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”
35000 Јагодина, Милунке Савић 1

Педагошки асистент
УСЛОВИ: образовање на основу члана 8 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а уз
одштампан пријавни формулар установи достављају документацију о испуњавању услова за
пријем на основу члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020).

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а уз одштампани пријавни формулар установи достављају
документацију о испуњавању услова за пријем
на основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020).
ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем директора. Докази о
испуњености услова се достављају у оригиналу
или овереној копији. У поступку одлучивања о
избору извршиоца врши се претходна провера
психофизичких способности од стране надлежне службе за послове запошљавања. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве уз
документацију о испуњавању услова доставити
на адресу ОШ „Милан Мијалковић” Јагодина,
Милунке Савић 1, 35000 Јагодина или лично у
секретаријату школе, радним данима од 9 до
12 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Косовска Каменица

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће образовање и то: минимум средње образовање и
сертификат Министарства просвете о савладаној уводној обуци за педагошког асистента;
2. имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. имају држављанство
Републике Србије, 5. знају српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова из алинеје 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из алинеје 2
пре закључења уговора о раду. Конкурс траје
8 дана од дана објављивања. Пријаве може-
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те слати на адресу: Основна школа „Десанка
Максимовић”, Цара Лазара 109, 38260 Косовска
Каменица, са назнаком „Поводом конкурса за
педагошког асистента” или их предати лично у
просторијама управе школе. ”

ОСНОВНА ШКОЛА „УГЉАРЕ”
38210 Косово Поље - Угљаре
Кнеза Милоша бб
тел. 038/84-479

Наставник предметне наставе наставник историје

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са непуним радним временом 43,75%норме
УСЛОВИ: професор историје; професор историје и географије, дипломирани историчар,
мастер историчар, дипломирани историчар мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дилпомирани - мастер треба
да имају завршене основне академске студије
историје. Кандидат треба да испуњава све
услове за пријем у радни однос из члана 139
став 1. чл. 140, 141, 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20).
У поступку одлучивања о избору кандидата
врши се претходна провера психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих
поступака, на коју се упућују кандидати који
су изабрани у ужи избор. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Р. Србије. Уз одштампани
пријавни формулар кандидати обавезно подносе следеће доказе да би се пријава сматрала
потпуном: доказ о одговарајућем образовању
- диплома одговарајућег степена и врсте образовања (лица са звањем мастер достављају и
диплому основних академских студија), оверена
фотокопија; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколксој установи у току студија или након дипломирања, односно доказ о
положеном испиту из психологије и педагогије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу, оверена фотокопија; 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
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или дацања 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 не старије од шест месеци; уверење
о држављанству, оверена фотокопија не старија од шест месеци; извод из матичне књиге
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом, оверена фотокопија; за лица која нису
стекла образовање на српском језику доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе,
оверена фотокопија; биографију. Фотокопије
документата морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Доказ да има одговарајућу психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење, кандидат
подноси непосредно пре закључења уговора
о раду. Решење о избору кандидата доноси се
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у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар са
биографијом и конкурсом траженим доказима о
испуњавању услова конкурса доставити лично
или поштом на адресу: Основна школа „Угљаре”, Кнеза Милоша бб, Угљаре, 38210 Косово
Поље, са назнаком „За конкурс за радни однос”,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Достављени подаци обрађиваће се у складу
са Законом о заштити података о личности, у
сврху обраде података у конкурсном поступку.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОШ „ВЕЉА ГЕРАСИМОВИЋ”
34306 Венчани
тел. 034/6798-324

Директор

на мандатни период
од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020)
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, број 108/15) и то: да има
одговарајуће високо образовање прописано
чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника
основне школе, педагога и психолога, тј. високо образовање стечено: 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 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, у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) 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 има дозволу за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; поседовање лиценце за
директора установе (кандидат који ту лиценцу
не поседује може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); да има држављанство Републике Србије;
да има знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; које 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 давање или примање мита,
за кривична 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 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
горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то
јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса у листу
Националне службе за запошљавање „Послови”. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Кандидати достављају школи сва потребна документа у оригиналу или овереној фотокопији, не старије
од шест месеци. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
извршеној обуци и положеном испиту за директора установе (ако је кандидат поседује); доказ
да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за наведена кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење МУП-а о
некажњавању, извод из казнене евиденције);
уверење Основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак и није покренута истрага; уверење надлежног Привредног
суда да кандидат није правноснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу дужности;
потврда да кандидат има осам година рада у
установи у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о раду кандидата (извештај просветног саветника, уколико кандидат исти поседује); радну
биографију и предлог програма рада директора школе; уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима - овај документ је
потребно да достави изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс
слати у затвореној коверти, са назнаком: „За
конкурс”, на адресу: ОШ „Веља Герасимовић”,
34306 Венчани или доставити лично у канцеларији секретара школе. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
путем телефона: 034/6798-324 или мејл-адресе: os.veljagerasim@gmail.com.

Посао се не чека,
посао се тражи
29.07.2020. | Број 892–893 |
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБОМИР ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
34302 Раниловић, Раниловић бб
тел. 034/301-975, 6748-002

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога и психолога,
стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са прописом који уређују високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога; обуку и положен
испит за директора установе (директор ће бити
у обавези да у законском року положи испит за
директора након доношења подзаконског акта
о полагању испита за директора); 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 није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидат за директора
школе мора да поднесе: попуњен и одштампан
пријавни формулар; оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику); извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству Републике
Србије; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; оверен препис
или оверену фотокопију уверења о извршеној
обуци и положеном испиту за директора установе (ако је кандидат поседује); доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела и о непостојању дискриминаторног понашања из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење МУП-а о некажњавању,
извод из казнене евиденције); уверење Основног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак и није покренута истрага;
уверење надлежног Привредног суда да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу дужности; потврда
да кандидат има осам година рада у установи у области образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; доказ о
резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника,
уколико кандидат исти поседује); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - овај
документ је потребно да достави изабрани кан-
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дидат пре закључења уговора о раду; радну
биографију и предлог програма рада директора школе; уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Наведена документација, оригинали или копије, не могу бити старији од шест
месеци. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Ближе информације можете добити на телефон секретара школе: 034/301-975,
6748-002 или мејл-адресу школе: os.ranilovic@
gmail.com. Пријаве се подносе у затвореним
ковертама, са назнаком „Конкурс за директора школе”, поштом на адресу: Основна школа
„Љубомир Љуба Ненадовић”, Раниловић бб,
34302 Раниловић.

СРЕДЊА ШКОЛА

образовно-васпитни рад (уколико кандидат није
стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе).
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за
доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву
са потребним документима слати на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Информације се
могу добити на горе наведени број телефона.
Потребно је да кандидати у пријави доставе и
број телефона за контакт.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
34000 Крагујевац, Кајмакчаланска 59
тел. 034/302-136

Педагошки асистент

34220 Лапово, Светозара Марковића 43
тел. 034/6100-230

на одређено време за школску
2020/2021.

Наставник српског језика
и књижевности

УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан програм обуке за оспособљавање педагошких асистента; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног 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 језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова
предвиђених Законом о раду, морају испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и
6/2020) и то ако: имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - овај доказ о испуњености услова (лекарско
уверење) кандидат прилаже пре закључења
уговора о раду; 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 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
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије; да знају српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи, и то:
оригинал или оверена копија дипломе, односно
уверења којим се доказује одговарајуће високо образовање; уверење о држављанству не
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених са холограмом; доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или давање мита, за кривича дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање
- уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци;
доказ о познавању језика на коме се изводи

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи и то: доказ о одговарајућем
образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању), уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); доказ о
завршеној обуци за педагошког асистента (оверен препис или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених са холограмом, не старији од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или потврда о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа (не старије
од 6 месеци оргинал или оверена фотокопија);
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи
и податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта или боравишта, контакт телефон), радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном
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документацијом неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс са потребном документацијом, са назнаком: „За конкурс за радно место
педагошки асистент”, доставити на горе наведену адресу. Телефон за контакт: 034/302-136,
Јелена Митровић, секретар школе.

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

Конкурс објављен у публикацији „Послови” бр.
889 дана 08.07.2020. године, поништава се у
целости за следећа радна места: кувар-посластичар - 1 извршилац и наставник немачког језика, за 88,88% радног времена - 1 извршилац.

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),
потребно је да кандидат испуњава и посебне
услове прописане члановима 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др.
закони, 10/19 и 6/20) и то да: има одговарајуће
образовање прописано чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
чланом 2 став 1 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, 2/17, 13/18 и 117/19; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без озира 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 коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави
школи: кратку биографију (CV); оригинал или
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверен препис/
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 да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни
суд и уверење о некажњавању - МУП), не старије од 6 месеци; потврду одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског
језика (осим кандидата који су средње, више
или високо образовање стекли на српском језику, што се доказује оригиналом или овереним
Бесплатна публикација о запошљавању

преписом/фотокопијом дипломе за наведени
ниво образовања); доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата у року од 8
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 биће искоришћени искључиво у сврху обраде података
у конкурсном поступку, у складу са Законом о
заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу: ОШ
„Милоје Симовић”, 34231 Драгобраћа бб, са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе”. Контакт особа: секретар школе, телефон
034/582-106.

Педагошки асистент

на одређено време до 31. августа
за школску 2020/2021.
УСЛОВИ: стечено средње образовање, савладан програм обуке за оспособљавање педагошких асистента, лице које нема савладан програм
обуке у складу са Правилником дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у радни однос; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног 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 језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставља школи, и то: доказ о одговарајућем
образовању (оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о завршеној обуци за педагошког асистента
(оверен препис или оверена фотокопија); лице
које нема савладан програм обуке у складу са
Правилником, дужно је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року
од шест месеци од дана пријема у радни однос;
извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); уверење
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење или
потврда о неосуђиваности за горе наведена

кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци, оригинал
или оверена фотокопија); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на
конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта или
боравишта, контакт телефон) и радно место на
које кандидат конкурише. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и
пријаве са неовереном документацијом неће
се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом, са назнаком: „За
конкурс за радно место педагошки асистент”,
доставити на адресу: ОШ „Милоје Симовић”,
34231 Драгобраћа, Драгобраћа бб. Телефон за
контакт: 034/582-106, секретар школе.

Чистачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство 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 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; извршена психолошка
процена способности за рад с децом и ученицима, у складу са законом и да зна српски
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а остала
потребна документација доставља се у оригиналу или овереној копији: доказ о завршеном
основном образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству Републике
Србије; доказ о неосуђиваности правноснажном
пресудом за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом;
доказ о знању српског језика, уколико основно
образовање и васпитање није стечено на српском језику. Лекарско уверење о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава и 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 кандидата који испуњавају услове за пријем у рад29.07.2020. | Број 892–893 |
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ни однос и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, кандидати достављају на адресу: Основна
школа „Милоје Симовић” Драгобраћа, Драгобраћа бб, са назнаком „За конкурс - чистачица”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на телефон: 034/582-106.

Кувар - посластичар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно
је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20)
и то да: има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; има психичку, физичку и
здравстену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање
мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
озира 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. Кандидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно је да кандидат достави
школи: кратку биографију (CV); оригинал или
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверен препис/
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 да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности - основни суд и уверење о некажњавању - МУП), не старије од 6 месеци; потврда
одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика (осим кандидата
који су средње, више или високо образовање
стекли на српском језику, што се доказује оригиналом или овереним преписом/фотокопијом
дипломе за наведени ниво образовања); доказ
о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључивања уговора о
раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандаризованих поступака. Одлуку о избору
кандидата донеће конкурсна комисија након
добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од 8 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 при-
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купљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Службени гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни
формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: ОШ „Милоје Симовић”, 34231 Драгобраћа бб, са назнаком „За конкурс - кувар
посластичар”. Особа за контакт: секретар школе, 034/582-106.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/335-175

Конкурс објављен у публикацији „Послови” бр.
869 дана 19.02.2020. године, поништава се за
радно место: наставник географије.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Интерна медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Физичка хемија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус
студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Пародонтологија и
орална медицина
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, стечен статус
студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са

просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Физикална медицина
и рехабилитација
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Неурологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, сваки од претходних степена студија завршен са просечном
оценом најмање осам (8), смисао за наставни
рад, односно стечен академски назив магистра
наука, прихваћена тема докторске дисертације,
сваки од претходних степен студија завршен са
просечном оценом најмање осам (8), смисао за
наставни рад; завршена одговарајућа здравствена специјализација.

Истраживач сарадник за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, пријављена тема
докторске дисертације, сваки претходни степен студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), бављење научноистраживачким
радом, најмање један објављен рецензиран
научни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус студента докторских студија, пријављена тема
докторске дисертације, сваки претходни степен студија завршен са просечном оценом најмање осам (8), бављење научноистраживачким
радом, најмање један објављен рецензиран
научни рад.

Истраживач приправник за ужу
научну област Болести зуба и
ендодонција
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор стоматологије, завршен други
степен академских студија са просечном оценом
најмање осам (8), уписане докторске студије.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на
страници Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и
у електронској форми (на компакт диску - CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

Сарадник у настави за ужу
научну област Хирургија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо
образовање интегрисаних академских студија,
укупна просечна оцена најмање осам (8).
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних
публикација и по један примерак тих публикација у складу са упутством које се налази на
страници Факултета - http://www.medf.kg.ac.rs/
dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и
у електронској форми (на компакт диску - CD).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

К РА Љ Е В О
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 4
тел. 036/382-047
e-mail:etskkv@ptt.rs

Професор историје

за 15% радног времена, на одређено
време до истека мандата директора
школе, тачније до 16.04.2023. године
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена и
врсте образовања према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Економија и трговина
и Правилнику о организацији и систематизацији послова у Економско-трговинској школи у
Краљеву, кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања: 1. поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање
психичке, физичке и здравствене спососбности
за рад са децом и ученицима; 3. извршена психолошка процена способности за рад са децом
и ученицима; 4. поседовање држављанства
Републике Србије; 5. да кандидат зна српски
језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад; 6. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела
Бесплатна публикација о запошљавању

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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интерент
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); 2. доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања - уверење из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену
фотокопију); 3. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци); 4. доказ о знању српског језика (осим
за кандидате који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Пријаве
доставити лично или путем препоручене поште
на адресу школе: Економско-трговинска школа
у Краљеву, Доситејева 46.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Доситејева 46Г
тел. 036/382-548

Наставник историје

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене директора у мандату
УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: има одговарајуће
образовање: право учешћа на конкурсу имају
лица која испуњавају услове у погледу стручне
спреме, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
- испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и
2/2020); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за 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; зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно- васпитни рад. Наведени услови се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току

рада. Уз пријавни формулар преузет са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидат прилаже: оверену копију дипломе о стеченом образовању;
извод из казнене евиденције Министарства
унутрашњих послова надлежне полицијске
управе (не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена копија); доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (само за кандидате који нису
стекли образовање на српском језику). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
се прибавља пре закључивања уговора о раду.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично
или на адресу: Медицинска школа - Краљево,
Доситејева 46Г, 36000 Краљево. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Одлука о избору
кандидата и пријем у радни однос биће донета
у законском року. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, путем
телефона: 036/382-548.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/315-242

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - одлука УС и 113/17), треба да испуњава
и посебне услове предвиђене чланом 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 , 27/18 др.
закон, 10/19 и 6/20), Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/18).
Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству (са холограмом или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (са холограмом или оверена фотокопија); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; лекарско уверење да лице има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду; доказ
из казнене евиденције МУП-а 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 оверену фотокопију, не
старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем
у радни однос, кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену
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способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
По достављеном извештају са кандидатима ће
се обавити разговор. Пријаве достављати на
адресу: ШОСО „Иво Лола Рибар” 36000 Краљево, Доситејева 5/4 или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
036/315-242.

ОШ „ЈОШАНИЧКА БАЊА”
36345 Јошаничка Бања, Вука Караџића 17
тел. 036/5478-206
e-mail: josbanja@mts.rs

Професор физике

са непуним (30%) радним временом, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до истека, односно престанка мандата
запосленом изабраном за директора
школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће образовање утврђено Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
3/2017, даље Правилник). Кандидат је у обавези да приликом пријављивања на конкурс
попуни пријавни формулар који се налази на
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се прибавља пре закључења
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да приликом
подношења пријава на конкурс поднесу доказе о испуњености услова из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања.
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закон). Копије морају бити оверене, а уверења
не старија од 6 месеци. Рок за пријављивање
је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним
документима слати на адресу: ОШ „Јошаничка Бања”, Вука Караџића 17, 36345 Јошаничка
Бања. Сва обавештења на телефон: 036/5478206.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб
тел. 036/5430-055
e-mail: milunskola@yahoo.com

образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 2/20). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и то: уверење о држављанству (са холограмом или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (са холограмом или
оверена фотокопијане старија од 6 месеци);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лекарско уверење
да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за
приправнике и друга лица која могу засновати
радни однос без положеног одговарајућег испита); извод из казнене евиденције 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 оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе; потврду одговарајуће установе
да је кандидат положио испит из српског језика
(само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу Националне службе за запошљавање
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем
у радни однос, кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
По достављеном извештају са кандидатима
ће се обавити разговор. Пријаве достављати
на адресу ОШ „Милун Ивановић”, 36342 Ушће,
Милуна Ивановића бб или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон:
036/5430 055.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
36000 Краљево, Витковац
тел. 036/587-38-89

Секретар школе

Наставник физике

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 ст. 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 95/2018 - аутентично тумачење) треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 ст. 1, 2, 3,
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС,113/17 и 95/2018), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чл. 132 став 2, 3, 4;
чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1
тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана
Закона о основама система образовања и вас-

за 50% радног времена
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питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019). Степен и врста образовања морају
бити из области правних наука у складу са
чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019). Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду
(„Службени гласник РС” бр. 75/2014 и 13/17 одлука УС,113/17 и 95/2018,), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 1)
подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Степен и
врста образовања морају бити из области правних наука; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се подноси пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом); 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 - доказује се уверењем из
казнене евиденције (коју прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе са датумом издавања у
току трајања конкурса); да има држављанство Републике Србије (доказује се уверењем
о држављанству у оригиналу или овереној
копији, не старије од 6 месеци); да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад
- српски језик, у обавези су да доставе само
они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који се налази
у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни
формулар кандидат доставља: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању
или уверења о стеченом високом образовању,
уколико диплома није издата; извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 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 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 да није утврђено дискриминаторно
понашање, у складу са законом - прибавља се
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе, са датумом издавања у
току трајања конкурса. Доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик, у обавези су да доставе само
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они кандидати који образовање нису стекли на
српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Биографију
са контакт телефоном и адресом електронске
поште. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по
окончању конкурса а пре закључења уговора о
раду. Пријавни формулар са пратећом докуметацијом се доставља у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”,
лично, радним даном од 09.00 до 12.00 часова
или поштом на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”
Витковац, 36207 Витковац, са назнаком „Пријава на конкурс”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

37000 Крушевац, Војислава Илића 5
тел. 037/447-300, 447-301

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2020/21. године, односно
до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: на основу члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20), у радни однос могу бити примљена лица
под условима прописаним законом и ако имају
одговарајуће образовање (оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном одговрајућем образовању). За обављање
послова педагошког асистента потребно је
најмање средње образовање, да кандидат има
завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), да познаје ромски језик и
да има препоруку локалне самоуправе; 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 или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење надлежног СУП-а Републике Србије); да има држављанство Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије);
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ су обавези да доставе
само кандидати који образовање нису стекли
на српском језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика. 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.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве достављати на
наведену адресу лично или поштом.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
У КРУШЕВЦУ
37000 Крушевац, Косанчићева 4

Наставник у звање доцент, научна
област Хемијске науке, ужа научна
област Општа и неорганска хемија
Наставник у звање доцент, научна област Биотехничке науке, ужа научна област Сточарство
Наставник у звање доцент, научна област Биотехничке науке, ужа научна област Заштита
биља
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 и 113/17) и чланом 72 став 4 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020 - др. закон), треба да испуњавају и
посебне услове прописане чланом 74 Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и
6/2020 - др. закон), чланом 165 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”,
бр. 8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19), чланом 5
Правилника о поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” бр. 2/18 и
4/18) и услове утврђене Ближим критеријумима
за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” број 3/17, 4/18, 5/18, 1/19, 1/20 и
2/20). Радни однос се заснива са пуним радним
временом. Пријаве кандидата (образац пријаве
преузима се са веб-портала Факултета) са прилозима подносе се Пољопривредном факултету
у Крушевцу, Косанчићева 4, у року од 15 дана
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс
кандидати за избор прилажу: биографију са
библиографијом и пратећим материјалом; уверење надлежне полицијске управе да против
њих није изречена правоснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, оригинал, које је издато након
расписивања овог конкурса; оверене фотокопије
диплома о завршеним нивоима студија; оверену
фотокопију дипломе о стеченом научном називу доктора наука или оверену фотокопију уверења о стеченом научном називу доктора наука и
фотокопију важеће личне карте, односно очитан
образац чиповане личне карте кандидата. Кандидати прилажу и попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звања
наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За попуну
обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs, а уколико кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се
јави администратору Факултета, на e-mail: savic.
milos@ni.ac.rs. Ради благовременог отварања
корисничког налога, кандидату се препоручује да
се администратору Факултета јави најкасније 24
сата пре истека конкурсног рока. Сву конкурсну
документацију доставити у писаном и у електронском облику, на CD-у. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације
сматраће се неуредним и неће бити разматране,
о чему Факултет доноси посебан закључак.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево - Брус

Помоћни радник

са 77,54% радног времена, у подручном
оделењу Доње Левиће
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и услове у складу са

чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17 и 10/19) и то: 1) да има одговарајуће
образовање прописано законом; 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 злостављење
малолетног лица и родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
наведених услова, и то тачке 1, 3-5 су саставни
део пријаве на конкурс, а доказ за тачку 2) прибавља се пре закључења уговора.
ОСТАЛО: Наставник, у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, 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 дговарајући
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) подтачке
(1) одељка „остало” 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. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
(поред горе наведене документације и извод
из матичне књиге рођених), у овереној копији,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2020/2021. годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђенх у члану 24 Закона о
раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлу29.07.2020. | Број 892–893 |
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ка УС; 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон - даље
Закон и 10/2019) и то: да је држављанин Републике Србије; да има завршен најмање IV степен стручне спреме; да има положен одговарајући ниво обуке - најмање уводна обука за
педагошког асистента; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом (уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 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 примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правне слободе 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 (кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовање и васпитања, „Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
и др. закони, 10/2019 и 6/2020); да зна српски
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: потписану биографију; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја
о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке ии технолошког
развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију. Фотокопије морају бити оверене од стране надлежног
органа као доказ да су верне оригиналу. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
комплетном документацијом слати на адресу:
ПУ „Вукица Митровић”, Масариков трг С-12/1,
16000 Лесковац. За ближе информације о конкурсу обратити се Правној служби на телефон:
016/255-366.

ЛОЗНИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА
15318 Мали Зворник
Краља Петра Првог 12
тел. 015/471-003
e-mail: sskolamz@gmail.com

Оглас објављен 08.07.2020. године у публикацији „Послови” поништава се у целости.

НИШ
ТРГОВИНСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Мајаковског 2

Чистачица

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат за радно место чистачице
мора да испуњава услове прописане одредбама
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и то: да има одговарајуће обра-
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зовање - да има први степен стручне спреме,
односно завршену основну школу; да поседује психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано лице 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
за конкурс подносе пријаву у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз коју се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова за избор кандидата и то: доказ о
стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе); доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139. став
1. тачка 3) Закона (уверење МУП-а РС не старије од шест месеци); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику;
краћу радну биографију. Напомена: сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности (лекарско уверење)
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима који врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Након
добијених резултата добијене психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору. У
складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће
минимум личних података кандидата доставити Националној служби за запошљавање ради
психолошке процене за рад са ученицима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: Трговинска школа
Ниш, Мајаковског 2, са назнаком „За конкурсну
комисију”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публукацији „Послови”. Информације о конкурсу се могу добити телефоном на
број: 018/235-392 и 018/4150-481.

Чистачица

са 50% радног времена
УСЛОВИ: кандидат за радно место чистачице
мора да испуњава услове прописане одредбама
чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања и то: да има одговарајуће образовање - да има први степен стручне спреме,
односно завршену основну школу; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано лицеправноснажном 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
за конкурс подносе пријаву у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз коју се доставља потребна
документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена
фотокопија дипломе); доказ да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139. став
1. тачка 3) Закона (уверење МУП-а РС не старије од шест месеци); доказ да кандидат има
држављанство Републике Србије (уверење
не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о познавању српског
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат
који није стекао образовање на српском језику;
краћу радну биографију. Напомена: сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности (лекарско уверење)
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који уђу у
ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима који врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Након
добијених резултата добијене психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору. У
складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће
минимум личних података кандидата доставити Националној служби за запошљавање ради
психолошке процене за рад са ученицима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: Трговинска школа
Ниш, Мајаковског 2, са назнаком „За конкурсну
комисију”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публукацији „Послови”. Информације о конкурсу се могу добити телефоном на
број: 018/235-392 и 018/4150-481.

Техничар одржавања
информационих система и
технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат за радно место техничара
одржавања информационих система и технологија мора да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да има одговарајуће
образовање - да има четврти степен стручне спреме; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано лицеправноснажном
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
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рад. Кандидати за конкурс подносе пријаву у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на пријавном формулару који се преузима
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, уз коју
се доставља потребна документација, односно
докази о испуњености услова за избор кандидата и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ
да кандидат није осуђиван за кривична дела
из члана 139 став 1. тачка 3) Закона (уверење
МУП-а РС не старије од шест месеци); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије
(уверење не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском
језику; краћу радну биографију. Напомена: сва
документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати који уђу
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима који врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Након
добијених резултата добијене психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима и доноси решење о избору. У
складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања школа ће
минимум личних података кандидата доставити Националној служби за запошљавање ради
психолошке процене за рад са ученицима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу: Трговинска школа
Ниш, Мајаковског 2, са назнаком „За конкурсну
комисију”, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публукацији „Послови”. Информације о конкурсу се могу добити телефоном на
број: 018/235-392 и 018/4150-481.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ”
18000 Ниш, Павла Софрића 30

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора основне школе може да буде лице које има одговарајуће
образовање из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система васпитања и образовања („Сл. гласник РС”, 27/2018 и 10/2019), за
педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140
ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника ове врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани
директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године
од дана ступања на дужност. Директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Кандидат за директора школе,
поред одговарајућег образовања из члана 140
ст. 1. и 2. Закона, треба да испуњава и друБесплатна публикација о запошљавању

ге услове: има одговарајуће образовање; има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано лице правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 3
ове тачке доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из тачке. 1), 3)-5) ове тачке, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) ове тачке прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат за директора
школе уз пријаву подноси и друге доказе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, у складу са одредбом члана 140
Закона; доказ о поседовању лиценце за рад;
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стечено
одговарајућег образовања; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом; уверење да кандидат није осуђиван, у
складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3
Закона; уверење о држављанству Републике
Србије; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе;
биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора
школе. Рок за пријављивање кандидата је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
достављати поштом на адресу: Павла Софрића
30, 18166 Ниш, или лично у секретаријату школе. За све информације о току конкурса позвати: 018/4150-602.

НОВИ ПА ЗАР
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

36300 Нови Пазар, 36305 Дежева
Дежева бб
тел. 020/343-020, 020/353-411

Конкурс објављен у публикацији „Послови”
број 870, од 26.02.2020. године, поништава се
за радно место: наставник математике у ИО
Шароње и ИО Н. Бања, са пуним радним временом, један извршилац.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”
36300 Нови Пазар, 36305 Дежева
Дежева бб
тел. 020/343-020; 020/353-411

Наставник математике

у ИО Н. Бања и ИО Шароње
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017),
кандидат треба да испуњава и услове у складу
са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони,
10/19 и 6/2020) и да има одговарајуће образо-

вање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству, не старије од
6 месеци; оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама ситема образовања
и васпитања; доказ о испуњености услова из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама
ситема образовања и васпитања - за извођење
наставе на српском језику (уколико кандидат
није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе), доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење), подноси само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна 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.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок
за подношење пријаве са важећим, односно
уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати.
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 из претходног става и
доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на са потребном документацијом слати на адресу школе.

НОВИ СА Д
ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”

21000 Нови Сад, Душана Васиљева 19

Наставник српског језика
са нормом 50%

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018 и 11/2019); 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
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правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се достављају лично или
поштом на адресу: Душана Васиљева 19, Нови
Сад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе: 1. оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми; 2. оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 3. доказ да имају
образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова
(оригинал или оверена фотокопија потврде);
уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; 4. доказ из
казнене евиденције МУП-а 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 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 дискриминаторно понашање (оригинал или оверена
копија, не старија од 6 месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 6. доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад
доставља се само ако кандидат није стекао
образовање на српском језику, а доказује се
потврдом високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена копија); 7. лекарско
уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду; психолошку процену способности кадидата за рад са децом и ученицима
извршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака;
8. у складу са чланом 154 став 2 Закона о систему образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020)
кандидати попуњавају пријавни формулар
који је доступан на званичној интернет страни Министарства просвете. Потребну документацију доставити лично, током радног времена, од 08.00 до 13.00 часова или поштом на
адресу: Душана Васиљева 19, 21000 Нови Сад.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Стручни сарадник - психолог

на мађарском и српском језику, са 50%
норме
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019 - други закон и
6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018, 11/2019). У радни однос у
установи може да буде примљено лице које: 1)
поседује одговарајуће 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; 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. Наведени услови се доказују
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова
под тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ под тачка 2) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: 1) пријавни формулар (кандидат попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) - одштампан;
2) кратку биографију; 3) оверене фотокопије
дипломе/уверења о школској спреми, 4) уверење о некажњавању - оригинал (не старији од
6 месеци); 5) уверење о држављанству (не старији од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге
рођених - на прописаном обрасцу са холограмом; 7) доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(знање мађарског језика је обавезно). Знање
српског језика се доказује дипломом, односно
сведочанством да је кандидат стекао средње,
више или високо образовање на српском језику или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Знање мађарског језика се доказује дипломом,
односно сведочанством да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на
мађарском језику или је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који су изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену

способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке
процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатом. Неће се
разматрати пријаве које су неблаговремене, уз
које нису приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не
испуњавају услове у погледу образовања, врсте
и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху
обраде података у конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити података о личности
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријаве доставити на горе наведену адресу, са назнаком радног места на које се кандидат пријављује: „За
конкурс - стручни сарадник - психолог”. Рок за
пријаву је 10 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-427

Наставник за ужу научну област
Телекомуникације и обрада сигнала
и заснивање радног односа у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
електротехничко и рачунарско 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.

Наставник за ужу научну област
Људски ресурси и комуникације

и заснивање радног односа у звању
ванредног професора на одређено
време од 5 година или редовног
професора на неодређено време
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент или психолошке науке, 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.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Геоинформатика

и заснивање радног односа 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
или геодетско инжењерство, да је претходне
степене студија завршио са просечном оценом
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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.

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Процеси обраде скидањем
материјала

и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
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.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Историја, наслеђе и
заштита

и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
архитектура, 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.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Архитектонскоурбанистичко планирање,
пројектовање и теорија

и заснивање радног односа на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни степен доктора наука, односно
одбрањена докторска дисертација из области
архитектура, 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.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Рачунарска техника и рачунарске
комуникације

и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године, са 30% радног
времена
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација, из области електротехничко и
Бесплатна публикација о запошљавању

рачунарско инжењерство, као и услови прописани чланом 13 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника и сарадника
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Теоријска и примењена математика

и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација, из области примењена математика
или математичке науке, као и услови прописани
чланом 13 Правилника о ближим минималним
условима за избор наставника и сарадника на
Факултету техничких наука у Новом Саду

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Инжењерство заштите животне
стредине

и заснивање радног односа на одређено
време од 3 године
УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно
стечен научни назив доктора наука, односно
доктора уметности или одбрањена докторска
дисертација, из области инжењерство заштите животне стредине и заштите на раду или
машинско инжењерство, као и услови прописани чланом 13 Правилника о ближим минималним условима за избор наставника и сарадника
на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Сарадник у звању сарадника у
настави за ужу научну област
Машински елементи, механизми и
инжењерске графичке комуникације
и заснивање радног односа на одређено
време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена,
односно основне академске студије или завршен факултет по законима важећим пре доношења Закона о високом образовању са просечном оценом најмање осам (8) из области
машинско инжењерство и уписане мастер академске студије или специјалистичке академске студије, као и услови прописани чланом 83
Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163
Статута Факултета техничких наука, чланом
11 Правилника о минималним критеријумима
за избор наставника и сарадника на Факултету
техничких наука 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 нивоима студија. за дипломе стечене
у иностранству потребно је приложити доказ
о признавању стране високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану личну карту; 5.потврду о оцени резултата педагошког
рада-мишљење студената, уколико кандидат
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 ост-

варења (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. За избор у звање сарадника у настави
приложити и: 1. потврду да је кандидат студент
мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За избор у звање:
доцента, ванредног професора, редовног професора приложити и: 1. 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-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail:
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за
пријаву кандидата; 2. 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. За избор у звање редовног професора,
као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат
може доставити и друге доказе (научне радове
у којима се види цитираност, одштампану листу
цитата са Scopus-а и сл.). 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. Комисија ће разматрати само
благовремене пријаве. Одлука о избору у звање
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и
заснивање радног односа, посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну
област Микробиологија
на одређено време до 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Агрохемија
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
из области којој припада ужа научна област.
Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон), у складу
са којим ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да
достави доказе о испуњености услова по овом
конкурсу: краћу биографију са библиографијом,
списак научних и стручних радова, као и доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми. За наставна звања
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Наука и образовање

(доцент, ванредни или редовни професор)
кандидати треба да попуне електронски образац који се налази на сајту Универзитета Нови
Сад https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти
доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.ac.rs.
(у року предвиђеном за пријаву кандидата.)
За сваку одредницу коју попуњава кандидат
у обрасцу неопходно је приложити и доказ, у
виду одлуке решења или потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави) поред,
биографских података, научних и стручних
радова као и доказе о њиховом објављивању,
дипломе о одговарајућој стручној спреми,
доставити и уверења о наставку студија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве достављати на горе наведену
адресу: Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет (за конкурс). Рок за подношење
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана
објављивања.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Руководилац финансијскорачуноводствених послова

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено
радно место треба да испуњава услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019, 6/2020);
члан 139 Закона о основама система образовања и васпитањаваспитања прописује услове
за пријем у радни однос, односно да 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 лицаили 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 тачка 1), 3), 4), 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. У складу
са Уредбом о каталогу радних места у јавним
службама и др. организацијама у јавном сектору („Сл. гласник Р Србије”, бр. 81/2017, 6/2018,
43/2018)и Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Јован Дучић”, Петроварадин - степен стручне спреме за руководиоца финансијско-рачуноводствених послова:
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.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да дос-
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тави: 1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију дипломе), 2. да
је држављанин Републике Србије (уверење
о држављанству РС, оригинал или оверена
копија), 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 (уверење из МУП-а не старије од шест месеци); 4.
доказ да зна српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад, односно српски
језик. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс неће бити разматране. У
складу са чланом 155 став 1 и став 2, у вези са
чланом 154 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које
кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује).
Пријаве са доказима доставити на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕТА ПРОТИЋ”
21424 Товаришево, Маршала Тита 64

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017- ОУС , 113/2017 и
95/18 - аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и следеће услове за рад:
За наставника немачког језика: да кандидат
испуњава посебне услове из члана 139 став 1
тачке 1-5 има одговарајуће образовање: у складу са чл. 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и Правилник о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012);
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство РС; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
да има образовање из психолошких, педагош-

ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, а 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.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/2021. године, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених Законом о раду („Сл.
гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС , 113/2017 и
95/18-аутентично тумачење), кандидати треба
да испуњавају и следеће услове за рад: средња
школа; познавање ромског језика, поседовање
сертификата о завршеној обавезној обуци за
педагошког асистента, неосуђиваност 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 злостављање малолетног
лица или родоскврнућа, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; држављанство РС; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја доставити следећу документацију: оверену копију извода из матичне књиге рођених;
оверену копију дипломе о стеченом образовању; оверена копија уверења о држављанству; кратку биографију (CV); потврду о
неосуђиваност 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 злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); сертификат о
завршеној обуци за педагошког асистента (само
за радно место педагошког асистента). Услови
се доказују приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Пријаве се подносе
на формулару са званичног сајта Министрства
просвете. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од истека рока
за подношење пријава упућују на предходну
проверу психофизичких способности за рад са
децом и ученицима. Проверу психофизичких
способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. На пријави
обавезно назначити на које радно место се
односи. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на број телефона: 021/758-006. Поднета документација се
не враћа. Пријаве са документацијом подносе
се лично или поштом, на горе наведену адресу
школе, са назнаком: „За конкурс”.
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Наставник математике

на румунском језику, норма 88,89%
УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се
остварује на румунском језику. Поред општих
услова предвиђених Законом о раду, кандидат
треба да испуњава следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање у складу са чл. 139,
140 и 141 став 7 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019
и 6/2020) - на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, 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, 11/2016, 2/2017, 13/2018 и
11/2019); да је стекао средње, више или високо обраазовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад - румунски језик или
је положио испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе; да је:
1) професор математике, 2) дипломирани математичар, 3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 4) дипломирани
математичар за рачунарство и информатику, 5)
дипломирани математичар - информатичар, 6)
професор математике и рачунарства, 7) дипломирани математичар за математику економије, 8) професор информатике - математике,
9) дипломирани математичар - астроном, 10)
дипломирани математичар - примењена математика, 11) дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом
Основи геометрије), 12) дипломирани информатичар, 13) мастер математичар, 14) мастер
професор математике, 15) мастер професор
математике и физике, 16) мастер професор
математике и информатике, 17) мастер професор физике и математике, 18) мастер професор
информатике и математике, 19) дипломирани
професор математике-мастер, 20) дипломирани математичар - мастер, 21) дипломирани
инжењер математике - мастер (са изборним
предметом Основи геометрије), 22) дипломирани математичар - професор математике, 23)
дипломирани математичар - теоријска математика, 24) дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом Основи геометрије),
25) професор хемије - математике, 26) професор географије - математике, 27) професор
физике - математике, 28) професор биологије
- математике, 29) професор математике - теоријско усмерење, 30) професор математике теоријски смер, 31) дипломирани математичар
и информатичар, 32) дипломирани математичар
- механичар, 33) 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; 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 месеБесплатна публикација о запошљавању

ца, 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
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним формуларом достављају
установи у оригиналу или овереном препису/
фотокопији и следећу документацију: 1) извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију, не старија од 6 месеци); 2) уверење о држављанству (оригинал или оверену
копију, не старија од 6 месеци); 3) диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању (оверену копију); 4) лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер у обавези су да доставе диплому или
уверење о завршеним основним академским
студијама; 5) доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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, издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту
из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно
о положеном испиту за лиценцу; кандидат који
нема образовање из тачке 5. обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 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 горе наведених дисциплина; 6) доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (румунски
језик); 7) доказ о неосуђиваности (прибавља се
у надлежној полицијској управи, не старије од 6
месеци), 8) кратку биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пибликацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити лично или поштом на адресу: Основна школа „2. октобар”, 26322 Николинци, Главна 42, са назнаком „За конкурс”. За све
информације можете се обратити на телефон:
013/655-135 или на mail: osnikolinci@gmail.com.

образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17 и
11/2019); да су стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад - румунски језик или
је положио испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе; доказ
о знању српског језика - да је стекао средње,
више или високо образовање на српском језику или је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе;
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 и да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: кратку биографију,
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену копију); уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену копију); оверену копију
дипломе о стеченом образовању; уверење из
МУП-а из казнене евиденције (не старија од 6
месеци); доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, доказ се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику и
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима изабрани кандидат
ће доставити пре закључења уговора о раду.
Неблаговремене и неотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве доставити
на адресу: Основна школа „2. октобар”, 26322
Николинци, Главна 42, са назнаком: „За конкурс
- наставник разредне наставе”. За све информације можете се обратити на телефон: 013/655135 или на mail osnikolinci@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1. поседује одговарајуће образовање - средњу стручну спрему;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности, као и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
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Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са функције директора
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања,
и то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18 - др. закони, 10/2019 и 6/2020)
и у складу са Правилником о степену и врсти

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године
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понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна румунски језик, 6. да зна ромски језик,
7. годину дана искуства у раду са децом из маргинализованих група. Кандидати, уз потписану
пријаву, треба да поднесу следећа документа:
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, доказ о знању румунског језика; уверење о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности, а проверу
психофизичких способности кандидата врши
надлежна служба за запошљавање; доказ о
радном искуству са децом из маргинализованих
група. Пријаве слати на адресу: Основна школа „2. октобар”, 26322 Николинци, Главна 42, са
назнаком „За конкурс - педагошки асистент”. За
све информације можете се обратити на телефон: 013/655-135 или на мејл: osnikolinci@gmail.
com. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве као и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа, неће се
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ „Гоце Делчев” Јабука, Трг Бориса Кидрича 10, у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова радног места наставника математике може
да буде примљен кандидат који је стекао 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; и који је стекао стручни назив, односно академско звање прописано 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, 7/2019 и 2/2020): 1) професор
математике; 2) дипломирани математичар;3)
дипломирани математичар за теоријску математику и примене; 4) дипломирани математичар
за рачунарство и информатику; 5) дипломирани
математичар - информатичар; 6) дипломирани
математичар - професор математике; 7) дипломирани математичар за математику економије;
8) професор математике теоријско усмерење; 9)
професор математике - теоријски смер; 10) професор математике и рачунарства; 11) професор
информатике - математике; 12) професор хемије
- математике; 13) професор географије - математике; 14) професор физике - математике; 15)
професор биологије - математике; 16) дипломирани математичар - астроном; 17) дипломирани математичар - теоријска математика; 18)
дипломирани математичар - примењена математика; 19) дипломирани математичар - математика финансија; 20) дипломирани инжењер
математике (са изборним предметом Основи геометрије); 21) дипломирани информатичар; 22)
дипломирани професор математике - мастер; 23)
дипломирани математичар - мастер; 24) мастер
математичар; 25) мастер професор математике.
Лице из тачке 22) до 25) 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-васитног рада из предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија. Кандидат
за наставника математике треба да испуњава и

26201 Јабука, Трг Бориса Кидрича 10

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: у складу са Правилником о програму
обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 11/10), IV степен стручне спреме, завршена обавезна обука
за педагошког асистента (сертификат издат од
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја); да лице поседује 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 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен
пријавни формулар и кратку биографију приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента
издат од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности уверење (не старији од шест месеци); доказ о
знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ
доставља кандидат само уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени
на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Напомена: у
складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, наке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
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на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
94,44% радног времена; образовноваспитни рад се остварује на српском
језику

следеће услове: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије; 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; звршена
психолошка процена способности за рад с децом
и ученицима, у складу са Законом; зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем
тексту: Министарство). Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља: одштампани пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства, а остала потребна документација доставља
се у оригиналу или овереној копији: 1 доказ о
стеченом одговарајућем високом образовању;
2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ о
држављанству Републике Србије; 4. доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом; 5. доказ о знању српског
језика - доказ о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или о
положеном испиту из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкур¬са. Не-благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава и 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 кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
кандидати достављају на адресу: Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић” Алибунар,
Вука Караџића 2, 26310 Алибунар, са назнаком
„За конкурс - наставник математике”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити путем
електронске поште: etsalibunar@madnet.rs.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Алибунар, Вука Караџића 2
тел. 013/641-036
e-mail: etsalibunar@madnet.rs
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са 66,67% радног времена; образовноваспитни рад се остварује на румунском
језику
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова радног места наставника математике може
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да буде примљен кандидат који је стекао 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; и који је стекао
стручни назив, односно академско звање прописано 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, 7/2019 и 2/2020): 1)
професор математике; 2) дипломирани математичар; 3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене; 4) дипломирани
математичар за рачунарство и информатику;
5) дипломирани математичар - информатичар; 6) дипломирани математичар - професор
математике; 7) дипломирани математичар за
математику економије; 8) професор математике теоријско усмерење; 9) професор математике - теоријски смер; 10) професор математике
и рачунарства; 11) професор информатике математике; 12) професор хемије - математике; 13) професор географије - математике; 14)
професор физике - математике; 15) професор
биологије - математике; 16) дипломирани математичар - астроном; 17) дипломирани математичар - теоријска математика; 18) дипломирани математичар - примењена математика; 19)
дипломирани математичар - математика финансија; 20) дипломирани инжењер математике (са
изборним предметом Основи геометрије); 21)
дипломирани информатичар; 22) дипломирани
професор математике - мастер; 23) дипломирани математичар - мастер; 24) мастер математичар; 25) мастер професор математике. Лице
из тачке 22) до 25) 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-васитног рада из
предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација може да изводи:
дипломирани математичар - мастер математике
финансија. Кандидат за наставника математике треба да испуњава и следеће услове: има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије; 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
на¬сиље 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; извршена психолошка процена способности за рад с
децом и ученицима, у складу са Законом; зна
српски језик и румунски језик (језик на којем
остварује образовно-васпитни рад). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (у даљем тексту:
Бесплатна публикација о запошљавању

Министарство). Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља: одштампани пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства, а
остала потребна документација доставља се
у оригиналу или овереној копији: 1. доказ о
стеченом одговарајућем високом образовању;
2. извод из матичне књиге рођених; 3. доказ
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за
поменута кривична дела и непостојању дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 5. доказ о
знању српског језика и румунског језика - доказ
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику односно румунском
језику или о положеном испиту из тих језика по
програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско уверење о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање
на конкурс је осам дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава и 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
кандидата који испуњавају услове за пријем у
радни однос и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом кандидати достављају на адресу:
Економско-трговинска школа „Доситеј Обрадовић” Алибунар, Вука Караџића 2, 26310 Алибунар, са назнаком „За конкурс - наставник
математике”. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем електронске поште:
etsalibunar@madnet.rs.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Љуберађа

Поновљен конкурс

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту
наставника предметне наставе - наставника математике може да буде примљено лице
које испуњава следеће услове: 1. поседoвање
одговарајућег високог образовања, у складу са члановима 140-143 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - други закони, 10/19 и 6/20): 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 са претходно завршеним

студијама 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, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника („Службени гласник РС - Просветни гласник РС”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019,) послове
наставника математике може да обавља: 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
математикe; 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. 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. Обавезно
образовање кандидата 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, које
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.
поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са 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, 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 непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу
са законом; 5. поседовање држављанства Републике Србије; 6. знање српског језика на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
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Наука и образовање

на конкурс кандидати треба да приложе пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, а за лица којима још
није издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом одговарајућем образовању;
уверење/потврду из надлежне службе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; оригинал/оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, не старији од 6
месеци; доказ о знању српског језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад (доказује се
дипломом). Доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина
доставља изабрани кандидат у року од једне,
а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду, доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. У поступку одлучивања о избору кандидата 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, врши ужи избор кандидата,
које у року од осам 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 осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Пријава
са потребном документацијом подноси се лично
или поштом, у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за наставника математике” на адресу
школе - Основна школа „СветозарМарковић”,
18217 Љуберађа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 010/26-80-120.

ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора
(не старије од шест месеци), положен државни
стручни испит, уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду). Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе, у складу са законом и
општим актом установе. Конкурс је отворен 8
дана од дана објављивања у листу „Послови” и
на сајту Националне службе за запошљавање.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „14. октобар”, 12311 Мало Црниће, Бајлонијева 125. Ближе информације се могу добити на
телефон: 012/280-108.

ПОЖ АРЕВАЦ

на одређено време ради замене одсутне
запослене до повратка са породиљског
одсуства

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„14. ОКТОБАР”

12311 Мало Црниће, Бајлонијева 125
тел. 012/280-108

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: попуњен пријавни формулар објављен
на званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, потписана сагласност о прибављању личне документације. Кандидати су дужни да имају и о истом поднесу,
у оригиналу или оверену фотокопију: доказ о
одговарајућој врсти и степену стручне спреме
(основне академске студије у трајању од четири
године - 240 ЕСПБ економске струке, завршен
економски факултет), познавање финансијског
пословања предшколских установа (најмање
једна година рада на финансијским пословима у
предшколској установи); да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена казна затвора од најмање три
месеца (извод из казнене евиденције МУП-а); да
има држављанство Републике Србије (уверење
не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених (уверење не старије од шест
месеци), уверење из суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наред-
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
12000 Пожаревац, Моравска 2
тел. 012/223-375

Медицинска сестра васпитач

за рад у одељењима на српском језику
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, медицинска сестра васпитач, IV степен стручне спреме

Самостални финансијскорачуноводствени сарадник
УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, односно на студијама
у трајању до три године - VI степен стручне
спреме.

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање - кувар, III степен
стручне спреме, најмање 1 (једна) година радног искуства на пословима кувара

Сервирка - спремачица

Поништава се конкурс за пријем у радни однос
наставника разредне наставе, два извршиоца,
објављен у публикацији „Послови” број 884 од
03.06.2020. године.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ САВИЋ”

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

12000 Лучица

Наставник математике

у издвојеном одељењу школе у Пољани
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (професор математике, дипломирани математичар,
дипломирани математичар-примењена математика, дипломирани информатичар). Заинтересовани кандидати уз молбу треба да приложе и
следећа документа: oверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС. Рок за подношење молбе је
8 дана од дана објављивања конкурса у листу
„Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Чистачица

УСЛОВИ: основно образовање са првим степеном стручне спреме у наведеном занимању.
Заинтересовани кандидати уз молбу треба да
приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеном основном образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подношење
молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови”.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА” АПАТИН
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач

за рад у одељењима на српском језику
10 извршилаца
УСЛОВИ: студије првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије
или специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три године или више образовање - VI степен стручне спреме, васпитач.

ОСТАЛО: У радни однос ради обављања наведених послова може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (члан
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања); 4. да је држављанин Републике Србије; 5. да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/). Пријавни формулар се доставља за свако радно место за које кандидат
конкурише. Уз одштампан и попуњен пријавни
формулар кандидати достављају: 1. оригинал
или оверену фотокопију дипломе/уверења о
стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал/оверена копија); 3. уверење из казнене евиденције МУП-а и уверење надлежног
суда, Основног суда, не старија од 6 месеци
(оригинали или оверене фотокопије); 4. доказ
о знању српског језика (достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику; у том случају кандидат доставља писани доказ - оверену копију дипломе о
завршеном средњом, вишем или високом образовању на српском језику или уверење високошколске установе којим кандидат потврђује
да је положио испит из српског језика, уколико
образовање није стечено на српском језику);
5. за радно место кувара - потврда о радном
искуству на пословима кувара; 6. молбу (CV
или кратка бографија са назнаком за које радно место кандидат подноси пријаву). Лекарско
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уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о раду,
у складу са чланом 139 став 3 Закона. Пријава
која не садржи све тражене документе као и
пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Уколико
кандидат конкурише на две или више позиција,
потребно је јасно назначити у пријави на коју
позицију се иста односи. Пријаве се достављају
лично или поштом, на адресу: Предшколска
установа „Пчелица” Апатин, Блок 112 бр. 56.
Документација се доставља у овереним фотокопијама. Документи важе 6 месеци од издавања. Додатне информације се могу добити код
секретара установе, контакт телефон: 025/773029. Рок за пријаву је 8 (осам) дана од дана
објављивања у листу „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”
25272 Бачки Моноштор, И. Г. Ковачића 32
тел. 025/807-530

Директор

на мандантни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019 од 15.
фебруара 2019) као и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 108/2015). Дужност директора
школе може да обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (наставник 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 10.09.2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да
има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.) Изузетно ако се
на конкурс не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и
2. Закона о основама система образовања и
васпитања, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне школе односно 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, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 2. дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3.
обуку и положен испит за директора установе;
4. најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичку,
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физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 6. 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, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7.
држављанство Републике Србије 8. зна српски
језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања
на дужност. Директору који не положи испит за
директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора.
Докази о испуњености услова саставни су део
пријаве на конкурс. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља установи. Уз пријаву на
конкурс кандидат за директора школе подноси:
1) биографске податке, односно радну биографију, 2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140
став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога,
3) оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника (испит за лиценцу,
односно стручни испит), 4) оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора
установе, 5) оригинал или оверену фотокопију
уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс, а доставља га пре закључења
уговора), 6)оригинал или оверену фотокопију
доказа о најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврде,
решења, уговори или други акти којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство), 7) оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат од полицијске
управе или суда (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), 8) доказ
о неосуђиваности за привредни преступ, издат
од привредног суда; 9) оригинал или оверену
фотокопију доказа 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 чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци од дана

достављања пријаве на конкурс), 10) оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс), 11)
извод из матичне књиге рођених - оригинал,
12) доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том
језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад, 13) доказе о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји просветног
саветника - оверена фотокопија (уколико је
вршен стручно-педагошки надзор над радом
кандидата од стране просветног саветника, кандидат је дужан да извештај истог достави); 14)
уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред доказа из тачке 12) достави и резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија). 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 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати. Пријава се сматра
потпуном уколико садржи све доказе којима се
потврђује испуњеност услова за избор директора прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2, а
изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу
наведени у делу услови за избор директора.
Рок за подношење пријава на конкурс за избор
директора школе износи 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на адресу школе:
Основна школа „22. октобар”, Ивана Горана
Ковачића 32, 25272 Бачки Моноштор, са назнаком „Конкурс за директора”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
25000 Сомбор, Моношторска 6а
тел. 025/412-37

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) поседује
високо образовање и звање сагласно чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања као и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18, 11/19 и 2/20) 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 29.07.2020. | Број 892–893 |
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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;
лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета; да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова;
лице које је у току студија положило испит из
психологије и педагогије или положило стручни испит сматра се да има образовање из чл.
142 ст. 1 наведеног закона; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминитарно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар (преузети на званичној интернет
старници Министарства) на конкурс кандидати треба да доставе: уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (издат на новом обрасцу од
01.03.2010), оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, доказ о поседовању
образовања из члана142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против 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
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабарани
кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, доставити доказ о
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познавању српског језика. Сви документи се
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује
директор утврдиће испуњеност услова за
пријем у радни однос кандидата из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека
рока за пријем пријава. Кандидати коју су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос
у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене, након чега ће обавити разговор са кандидатима са листе. Решење
о избору кандидата комисија доноси у року од
осам дана од дана обављеног разговора. Рок
за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу
предати непосредно школи или преко поште,
у затвореном омоту са назнаком: „За конкурс”
на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар”,
Моношторска 6а, 25000 Сомбор. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона школе: 025/412-371.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

од 8 дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 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. Разговор са кандидатима биће
обављен у просторијама ОШ „Никола Тесла”,
Бачки Брестовац, Маршала Тита 81. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса се
предају сваког радног дана од 08.00 до 12.00
часова или поштом на адресу: ОШ „Никола
Тесла”, Маршала Тита 81, Бачки Брестовац.
Пријаве се предају у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос
на радно место наставник математике”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ”
22305 Стари Бановци, Грчка 31
рел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Педагошки асистент

25242 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515
факс: 025/5881-041
e-mail: direktorbbskola@gmail.com

на одређено време до краја школске
2020/2021. године

Наставник математике

за непуну (88,89%) норму
УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране директора школе.
Кандидат за радно место треба да испуњава
услове прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: а) да
има одговарајуће образовање, предвиђено
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, радна места: наставник математике,
наставник физике, библиотекар; б) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; ц) 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; д) има држављанство Републике Србије; е) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад. 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 и то: диплому о
стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству не старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци;
личну биографију - CV. Доказ о способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
наведени документи морају бити у оригиналу
или оверене копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року

УСЛОВИ: Kандидати треба да испуњавају следеће услове: 1. да имају средње стручно образовање, односно да поседују IV степен стручне
спреме; 2. да имају завршену обавезну уводну обуку за педагошког асистента; 3. да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
5. да имају држављанство Републике Србије.
Кандидати за педагошког асистента уз пријаву
треба да доставе следећа документа: доказ о
стеченој стручној спреми (оверена копија сведочанства о завршеној средњој школи, сертификат издат од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента); уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
није осуђиван за кривична дела и да за њега
није утврђено дискриминаторно понашање у
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу
или овереним фотокопијама. Фотокопије које
нису оверене од стране надлежног органа неће
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на
адресу школе: ОШ „Слободан Савковић”, Стари Бановци, Грчка 31, лично или поштом, са
назнаком „Конкурс за педагошког асистента”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у обзир.

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

Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22000 Сремска Митровица
Фрушкогорска бб
тел. 022/630-571

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу и матичној
школи у Сремској Митровици,
за 12 часова недељно
(66,66% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: 1. да
имају одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и чланом
3 став 1 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; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање (уверење издаје МУП), 4. да имају
држављанство Републике Србије, 5. да знају
српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: I 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 II високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. III Наставу и
друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави могу да изводе лица су стекла
високо образовање у складу са чланом 3 став
1 тачка 9 - математика, Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и
6/2020), који се доказују приликом пријема у
радни однос и проверавају у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1 и 3-5
овог текста конкурса саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља
се 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
Бесплатна публикација о запошљавању

делу „Ново на сајту”) и уз одштампани пријавни формулар и кратку биографију достављају
школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (за лица која су стекла академско звање масрер, доставља се и оверена
фотокопија дипломе о завршеним основним
академским студијама); уверење о држављанству (оригинал или фотокопију, не старије од
шест месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или фотокопију, не старије од шест
месеци); 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
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; доказ да кандидат није осуђиван,
правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторско понашање (уверење издаје МУП); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног
сарадника 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. Психолошку процену способности кандидата за рад
са децом и ученицима вршиће надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих 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 процена. 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
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” и огласној табли Националне службе за
запошљавање - Филијала Сремска Митровица.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на адресу
школе: Основна школа „Слободан Бајић Паја”,
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб,
са напоменом „За конкурс”, контакт телефон:
022/630-571.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел. 022/2714-045

Наставник руског језика
УСЛОВИ: прописани 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 Правилником о степену и врсти образовања

наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020). Чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања прописани су општи услови за
заснивање радног односа у школи и то да лице
има: 1) одговарајуће образовање; 2) 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 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, 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. За радно место наставника: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања је високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије ) и то: 1) на студијама другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) на студијама другог степена из области
предагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука (лице мора да
има завршене студије првог степна 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 образовањедо 10. септембра 2005. године.
Врста стручне спреме наставника руског језика
прописана је Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019,
2/2020), те послове наставника руског језика могу да обављају следећа лица: професор,
односно дипломирани филолог за руски језик
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил руски језик),
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
руски језик); мастер професор слависта - руски
језик и књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет).

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: прописани 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 Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020).
Чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописани су општи услови за заснивање радног односа у школи и то
да лице има: 1) одговарајуће образовање; 2)
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
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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; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. За радно
место наставника одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања је високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
и то: 1) на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студијама другог степена из области предагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степна 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 образовањедо 10. септембра 2005. године; врста стручне
спреме наставника ликовне културе прописана
је Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), те
послове наставника ликовне културе могу да
обављају следећа лица: дипломирани сликар,
академски сликар - ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор ликовне културе, дипломирани
графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор ликовне културе,
дипломирани графички дизајнер - професор
ликовне културе, дипломирани уметник нових
ликовних медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе, дипломирани сликар
- професор, дипломирани вајар, - дипломирани вајар - професор, дипломирани графички
дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње
архитектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани графичар - професор, професор ликовних
уметности, мастер ликовни уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и
дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из области
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним
факултетом ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности,
лице са завршеним факултетом примењених
уметности и дизајна, дипломирани костимограф; мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
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Наставник хемије
УСЛОВИ: прописани 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 Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020).
Чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописани су општи услови за заснивање радног односа у школи и то
да лице има: 1) одговарајуће образовање; 2)
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 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; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. За радно
места наставника - одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања је високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије),
и то: 1) на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2) студијама другог степена из области предагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно 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; врста стручне спреме за наставника хемије прописана је
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019), те послове
наставника хемије могу да обављају следећа
лица: дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и
биологије, дипломирани хемичар опште хемије,
дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и
хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор
хемије - мастер, професор физике - хемије,
професор географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - хемије мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани физичар
- професор физике и хемије за основну школу
- мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер
професор физике и хемије, мастер професор
биологије и хемије, мастер физикохемичар,
дипломирани инжењер хемије аналитичког

смера, мастер професор предметне наставе,
дипломирани хемичар - инжењер за контролу
квалитета и менаџмент животне средине. Лица
која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске
студије хемије.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о испуњавању услова: оверену
фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом образовању (доставити и оверену копију
дипломе о завршеним основним академским
студијама, односно студијама првог степена);
уврење о држављанству не старије од 6 месеци
или оверена копија уверења о држављанству
(не старијег од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија
извода); уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад (подноси се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику, на ком се
изводи образовно-васпитни рад); биографију.

Чистачица
УСЛОВИ: прописани чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником о систематизацији радних места у
ОШ „Бранко Радичевић” Шид број 753/2018 од
03.09.2018. године. Чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања прописани су општи услови за заснивање радног
односа у школи и то да лице има: 1) одговарајуће образовање - основно образовање; 2)
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 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; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следеће доказе о испуњавању услова: оверена
фотокопија или оверен препис сведочанства
о стеченом основном образовању; уверење
о држављанству, не старије од 6 месеци или
оверену копију уверења о држављанству (не
старијег од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија извода); уверење о неосуђиваности и непостојању
дискриминаторног понашања (не старије од 6
месеци); доказ о познавању српског језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад (подноси се уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику, на коме се изводи
образовно васпитни рад); биографију.
Сви кандидати попуњавају пријавни формулар
са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја који прилажу уз доказе
о испуњавању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са
документацијом и прилозима подносе се препорученом пошиљком или лично на адресу
Основне школе „Бранко Радичевић” Шид, Петра

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

Наука и образовање

Кочића бб, 22240 Шид. За све додатне информације кандидати се могу обратити секретару
школе, радним даном од 8 до 12 часова, на
телефон: 022/2714-045 или 022/2717-125 или
на мејл-адресу школе: osbrankor@ptt.rs.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22322 Нови Карловци, Главна 3
тел. 022/584-014

Наставник ТиО и технике и
технологије
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 став
1 и став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020) 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, 11/2019, и 2/2020), тј. поседује одговарајуће виско образовање у смислу чл.
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, за наставника, васпитача и стручног сарадника и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије;
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање 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 кривичну санкцију
и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да поднесе: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверену фотокопију),
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); доказ о
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци): уверење из
казнене евиденције МУП-а да кандидат није
осуђиван за кривична дела прописана чланом
139 Закона о основама система образовања и
васпитања; биографију (није обавезно); оверен
препис/ фотокопију лиценце за рад наставника, уколико поседује (није обавезно). Уз горе
наведену документацију кандидат је дужан да
попуни и достави и пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о раду. Сва остала документа саставни су
део пријаве на конкурс. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на
конкурс неће се разматрати. Пре доношења
Бесплатна публикација о запошљавању

одлуке о избору кандидата, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове
запошљавања. Пријаве достављати лично или
путем поште на адресу: Основна школа „Слободан Бајић Паја” из Нових Карловаца, Главна 31,
22322 Нови Карловци, са назнаком „За конкурс
за радно место наставника техничког и информатичког образовања и технике и технологије)”.
Све информације о конкурсу могу се добити од
секретара школе на број телефона: 022/584014 и мејл школе: sbajicpaja@gmail.com, сваким
радним даном од 8 до 12 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ШУМАНОВИЋ”
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

1. Наставник математике
са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника математике треба да испуњава услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018- др. закон,
10/2019 и 6/2020, даље Закон) и Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 , 13/2018 и 11/2019). Чланом
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања прописани су услови
за заснивање радног односа у школи и то да
лице: 1) има одговарајуће високо образовање
за наставника основне школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
2. студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидсциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука (лице мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из
члана 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство РС и 5) да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Врста образовања прописана је Правилником
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017 и 13/2018, 11/2019). Послове
наставника математике могу да обављају следећа лица: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за
теоријску математику и примене, дипломирани
математичар за рачунарство и информатику,
диплмирани 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.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја који у штампаној форми доставља школи.
Уз попуњени пријавни формулар кандидат је
дужан да достави следеће доказе о испуњавању услова: 1. оверена фотокопија или оверен препис дипломе о стеченом високом образовању (за лица која су стекла академско
звање мастер, доставља се и оверена копија
дипломе о завршеним основним академским
студијама, са исправом коју издаје високошколска установа а којом кандидат доказује да
је стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и
психологије или доказ да је положио стручни испит, односно испит за лиценцу (оверена
копија); 2. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) или оверена копија уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); 3.
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија извода), 4. уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног
понашања из члана 139 став 1. тачка 3 Закона
(уверење МУП-а, уверење суда о некажњавању
не старије од 6 месеци); 5. доказ о познавању
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (подноси се уколико одгова29.07.2020. | Број 892–893 |
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рајуће образовање није стечено на српском
језику); 6. биографски подаци; 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима - лекарско уверење подноси
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс мора садржати
актуелни број телефона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе
и која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи круг, 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. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити на адресу: ОШ „Сава
Шумановић” Ердевик, Светог Саве 4, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, путем
поште препорученом пошиљком или лично у
канцеларију секретара школе, од 8 до 13 часова радним данима. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у часопису „Послови”. Неблаговремене
или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу се могу
добити на телефон: 022/755-006.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРИВА ВИТАСОВИЋ ЛЕБАРНИК”
22221 Лаћарак, 1. новембар 221
тел. 022/670-112

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/2021, односно до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019) и Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС”, бр. 11/2010); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања
за радно место педагошки асистент: најмање
четврти степен стручне спреме, завршен програм обуке за педагошког асистента по програму обуке Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Докази за радно место
педагошки асистент: оверена фотокопија
дипломе о стеченом образовању; доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента по програму Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија); 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,
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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 (надлежног
МУП-а, оригинал или оверена копија не старија
од 6 месеци); кратка биографија.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 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: 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 из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и члана 25 Правилника о
организацији и систематизацији послова у ОШ
„Трива Витасовић Лебарник” Лаћарак. Услови
у погледу образовања за радно место домар
- мајстор одржавања: трећи или четврти степен стручне спреме - електро, столарске,
водоинсталатерске, браварске, механичарске,
аутомеханичарске струке и положен стручни
испит за рад са судовима под притиском (за
послове руковања у котларници). Докази за
радно место: оверена фотокопија дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија); доказ о знању српског језика
доставља се само уколико одговарујће образовање није стечено на српском језику; уверење
или други доказ о оспособљености за безбедан и здрав рад и руковање на безбедан начин
топловодним котлом на природни гас; 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 (од надлежног МУП-а, оригинал или
оверена копија не старија од 6 месеци); кратку биографију. За оба радна места: уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве
са биографијом се достављају у затвореној
коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за
педагошког асистента или домара - мајстора
одржавања”, на адресу школе.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ”

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17...6/20), и то: 1. да
има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12...2/20) и то: професор разредне наставе, професор педагогије са
претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе
за основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4.
да има држављанствоРепублике 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, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном, 2) оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод из
казнене евиденције); 6) доказ о познавању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на српском језику). Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима - лекарско уверење
доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом
предати у секретаријат школе или послати
поштом на адресу: ОШ „Браћа Груловић” Бешка, Карађорђева 2.

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17.. 6/20), и то: мора да
има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни

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

Наука и образовање

гласник”, бр. 11/2012...2/20): 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; 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 и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно 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, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 2)
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије; 4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције); 6)
доказ о познавању српског језика, на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са ученицима лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
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документацијом предати у секретаријат школе
или послати поштом на адресу: ОШ „Браћа Груловић” Бешка, Карађорђева 2.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: 1. кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система обраовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17. .6/20), и то: мора да
има одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012...2/20); професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и
књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог
(студијски програм или гласни предмет, профил енглески језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или гласни
предмет, профил енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски програм
Језик, књижевност и култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене
студије првог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет); 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 и давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно 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, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз пријавни
формулар кандидат доставља: 1) краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 2)
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми; 3) оригинал или оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије; 4) оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 5) доказ о неосуђиваности (извод из казнене евиденције); 6)
доказ о познавању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способност за рад са ученицима лекарско уверење доставља изабрани кандидат
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом предати у секретаријат школе
или послати поштом на адресу: ОШ „Браћа Груловић”, Бешка, Карађорђева 2.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система обраовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17...6/20), и то: 1) да има
одговарајуће образовање за спремачицу, про-

писано чланом 29 Правилника о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Браћа Груловић” Бешка (дел. бр. 356 од 12.9.2019) - основно 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 или давање мита, за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат
доставља: 1) краћу биографију са адресом и
контакт телефоном; 2) оригинал или оверену
копију сведочанства о завршеној основној школи; 3) оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије; 4) оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге
рођених; 5)доказ о неосуђиваности (извод из
казнене евиденције); 6) доказ о познавању
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном
документацијом предати у секретаријат школе
или послати поштом на адресу: ОШ „Браћа Груловић”, Бешка, Карађорђева 2.

СУБОТИЦА
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „ПИОНИР”
24224 Стари Жедник
Владимира Назора 15

Конкурс објављен у публикацији „Послови”
број 891, од 22.07.2020. године, поништава се
за радно место: наставник математике, са 89%
радног времена, на неодређено време. У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,ПЕТАР ПАН”
24322 Ловћенац, 13. јули 8
тел. 024/4735-061

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(док запосленом мирује радни однос),
за рад у одељењима где се настава
одвија на мађарском наставном језику
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), кандидат
треба да испуњава услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања
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и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/2020) и то:
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: 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; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Изузетно, васпитач
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке струковне студије ), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Кандидат треба да има и: 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 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 којем остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат
подноси: попуњен и одштампан формулар са
интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - пријавни формулар; 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 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); доказ о познавању српског
и мађарског језика, на којем остварује образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о
стеченом високом образовању, уколико је на
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој школи на српском језику
или потврду из средње школе да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски
језик је оверена фотокопија дипломе о завр-
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шеној средњој школи на мађарском језику или
потврда из средње школе да је учио мађарски
језик); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или слати са назнаком „Конкурс за васпитача”,
на адресу: Предшколска установа „Петар Пан”
Мали Иђош, 24322 Ловћенац, 13. јули 8. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. За све
информације можете позвати број телефона:
024/4735-061.

Чистачица
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), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони,
10/2019 и 6/2020), и то: да има одговарајуће
образовање - основно образовање; 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 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 којем остварује образовно-васпитни рад мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен и одштампан формулар са
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја - пријавни формулар;
оригинал или оверену фотокопију сведочанства о стеченом основном образовању; доказ
из казнене евиденције МУП-а - од надлежне
полицијске управе; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лично или слати са назнаком
„Конкурс за васпитача”, на адресу: Предшколска установа „Петар Пан” Мали Иђош, 24322
Ловћенац, 13. јули 8. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. За све информације можете позвати број телефона: 024/4735-061.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Оглас објављен у публикацији „Послови” број
889, од 08.07.2020. године, за радно место
наставника музичке културе на мађарском језику, поништава се. Остали делови огласа остају
непромењени.

ОСНОВНА ШКОЛА „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

Наставник музичке културе

на српском и мађарском језику,
95% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и вапитања: 1) да има одговарајуће образовање: кандидат треба да има
одговарајуће образовање прописано чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018
- др. закони, 10/19 и 6/20) и чланом 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, 10/2016,11/20162/2017,
3/2017, 13/18 и 11/19); 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело 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 којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну
биографију (обавезно навести контакт податке:
мејл и број телефона), оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције
надлежне полицијске управе, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског, односно мађарског језика; попуњен и одштампан формулар за
пријем у радни однос у установи образовања и
васпитања, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). Наставник мора да има и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наведено образовање наставник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Сматра се да наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, има горе наведено образовање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Копије доказа које се
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подносе при конкурисању морају да буду оверене од стране надлежног органа, у супротном
се неће узети у разматрање. Конкурс траје 8
дана од дана објављивања у листу Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате
путем мејла се неће разматрати. Пријаве слати
на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” Чантавир, Трг
слободе 2, 24220 Чантавир, са назнаком „За
конкурс”.

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

Наставник математике

на српском наставном језику
2 извршиоца

Наставник математике

на хрватском наставном језику

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радним местима под 1 и 2 могу бити примљени кандидати
који испуњавају следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања и то: 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 степене из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање
српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад; неосуђиваност 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 кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. 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: доказ о држављанству
(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ
о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима); доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања.
Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Иван
Милутиновић”, Београдски пут 50, 24000 Суботица. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона:
024/558-063.
Бесплатна публикација о запошљавању

ШАБАЦ
OСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/343-326

1. Наставник физике

са 80% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19
- аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прeдвиђене чланом 139 став 1
тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и
10/2019), посебне услове из Правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Вук
Караџић” Шабац. Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 2)
доказ да је кандидат стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положио
испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверену
фотокопију); 3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6
месеци); 4) извод из матичне књиге рођених;
5) потврду 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; 6) краћу
биографију. Кандидат који буде изабран дужан
је да пре закључења уговора о раду достави
уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима вршиће
Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења
одлуке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом се достављају у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса на
адресу: Основна школа „Вук Караџић” Шабац,
Вука Караџића 14. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

Наставник музичке културе

са 85% радног времена у школи у
Севојну
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1. поседовање одговарајућег високог
образовања, и то: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на

основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове из чл. 142 став 1 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19
и 6/20), односно 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;
кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 );
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
3. 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену фотокопију индекса или уверење високошколске установе о положеним испитима из
педагогије и психологије или потврду, односно
уверење високошколске установе да кандидат
испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања или
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за рад наставника, васпитача или стручних
сарадника; 3) доказ о држављанству Републике
Србије (оверен препис или оверену фотокопију
уверења о држављанству); 4) доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра
да они познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац пријаве под називом „Формулар
за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања” кандидати преузимају са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве
на конкурс са потребном документацијом доставити на адресу школе: Основна школа „Алекса
Дејовић”, Хероја Дејовића 2, 31205 Севојно,
са назнаком: „За конкурс - наставник музичке
културе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити код секретара школе и преко телефона: 031/531-950.

ВАЉЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА „МИОНИЦА”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића бб
тел. 014/3422-120

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122
став 5, чланом 139 и чланом 140 ставови 1 и 2
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Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 108/2015) и то: I) да поседује
одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено за наставника ове
врсте школе и подручја рада Економија, право
и администрација и Трговина, угоститељство
и туризам, за педагога и психолога и то: 1. на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета или (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; лице из става
1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања 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; II) да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен
стручни испит; III) да је прошао обуку и положен испит за директора установе; IV) да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; V) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; VI) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 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 није
правноснажно осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности; против кога није
покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; VII) да има држављанство
Републике Србије; VIII) да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад.
Изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију,
податке о кретању у служби или радном односу и предлог плана рада за будући мандатни
период; уверење о држављанству Репубике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава
која не садржи уверење о положеном испиту
за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези
да у законском року положи испит за директо-
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ра школе); оригинал потврду да има најмање
осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности - уверење из казнене
евиденције да лице није осуђивано за кривична дела 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 међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење из МУП-а, оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
уверење из основног и вишег суда да против
кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора за кривична дела 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); уверење привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; лекарско уверење, не
старије од шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (оригинал или оверена
копија); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника за кандидата на конкурсу који поседује
тај доказ (оверена фотокопија), уколико нема
овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву
на околност недостављања извештаја; 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. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.
Фотокопије докумената које нису оверене неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова слати
поштом на горе наведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе
на телефон: 062/8030-532.

студијама у трајању од најмање четири године, према прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 2) да
испуњава услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
- Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 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; 5) да има држављанство Републике
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс
са основним биографским подацима за заснивање радног односа, својеручно потписану);
2) одштампан и попуњен пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену
фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; 5) оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
6) извод из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и
да није утврђено дискриминаторно понашање,
који издаје надлежна полицијска управа (не
старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад подноси кандидат који није стекао диплому
на српском језику, а доказ треба да буде издат
од стране високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената (оригинал или
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене
пријаве. 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. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о
раду, доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или поштом, на горе наведену адресу школе, са
назнаком: „Пријава на конкурс”.

ОШ „АНДРА САВЧИЋ”
14000 Ваљево, Јована Дучића 5
тел. 014/221-296

Педагошки асистент

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

за рад у Ваљеву и Горњој Грабовици, на
одређено време до краја
школске 2020/2021.

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/226-085

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено 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 или на основним

УСЛОВИ: најмање средње стручно образовање;
савладан програм обуке за педагошког асистента; познавање ромског језика; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима; да кандидат није осуђиван за
кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
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или 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
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство
Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да
достави: диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену копију; сертификат издат од
стране Министарства просвете и науке о завршеној уводној обуци за педагошког асистента;
доказ о познавању ромског језика; потврду о
познавању ромског језика издаје високошколска установа или Национални савет ромске
националне мањине на основу положеног стандардизованог теста који издаје Министарство,
уверење о држављанству РС (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције као
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци); уверење основног суда да кандидат није под истрагом и да
није осуђиван. Фотокопије које се подносе
морају бити оверене од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање,
као ни непотпуне и неблаговремене пријаве.
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. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду
доставља уверење о здравственој способности,
не старије од 6 месеци. Пријаве са потребном
документацијом доставити лично или поштом,
на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава
на конкурс”.

ОШ „МИЛАН МУЊАС”
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: 1) IV степен стручне спреме; 2) завршен уводни модул обуке за педагошке асистенте; 3) знање српског и ромског језика; 4) психичка, физичка и здравствена способност за
рад за рад са децом и ученицима; 5) да кандидати нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да имају држављанство
Републике Србије. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, не старија од шест месеци; уверење о држављанству
(оригинал или копија, не старија од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
копија, не старија од 6 месеци); оригинал или
оверену копију уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе да лице није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања;
доказ о знању српског језика подносе само
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кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику; попуњен формулар
са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава, а 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.
Кандидат који буде изабран, пре потписивања
уговора о раду дужан је да достави уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом. Пријаве се достављају на горе
наведену адресу.

ОШ „САВА КЕРКОВИЋ”

тив кандидата покренут кривични поступак по
основама из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019
и 6/2020); доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); лекарско уверење; радну биографију. Наведени документи морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији, не старији
од шест месеци. Лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора о рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса подносе се поштом на горе
наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације могу се добити од
секретара школе путем телефона: 062/8037098, од 09 до 14 часова.

14240 Љиг, Светог Саве 22а
тел. 014/3445-172, 3445-238

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „УБ”

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 и 6/2020) и на основу Правилника
о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС”, бр. 11/2012 и 15/2013); да је стекао одговарајуће високо образовање: (1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студијама
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 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,
уз чега мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има 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 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. Уз пријаву треба поднети и:
попуњен пријавни формулар који се налази
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; доказ о
држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству); извод из матичне књиге
рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат није осуђиван по
основама из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 и
6/2020); уверење из основног суда да није про-

14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Педагошки асистент

на одређено време од 01.09.2020.
до 31.08.2021. године, односно
за васпитну 2020/2021. годину
УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу
стручну спрему; савладан програм обуке за
педагошког асистента; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање и давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни
формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложити: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
оверену копију сертификата о савладном програму обуке за педагошког асистента; извод из
матичне књиге рођених/венчаних (нови образац - оригинал или оверена копија); оригинал
или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности - уверење МУП-а (не
старије од 6 месеци), доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење
изабрани кандидат доставља пре закључивања
уговора о раду), доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује васпитно-образивни рад српски језик (у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли на српском
језику), радну биографију са обавезно назначеним бројем телефона и адресом и очитану
личну карту. Кандидати који су изабрани у ужи
избор биће упућени на претходну психолошку
процену способности за рад са децом коју врши
надлежна служба за послове запошљавања
применом стандаризованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са комплетном документацијом
доставити лично или поштом на горе наведену
адресу. Лице задужено за давање информација
о конкурсу: Босиљка Сандић, дипл. правник секретар, тел. 014/411-602, звати од 08.00 до
12.00 часова.
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Наука и образовање

В РА Њ Е
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122
ст. 1, 2 и 5, чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
и 10/2019 -др. закони); да има одговарајуће
високо образовање: 1.1) 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, трансдициплинарне 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; 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 дела
примање или давање мита, за кривична дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за кога 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; 6.
да има дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника; 7. да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да има положен испит за директора
школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: 1. оверен препис/оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, 2. оверен препис/оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, 3. оригинал/оверену
фотокопију потврде о радном стажу, најмање
8 година рада у области образовања (не старије од 6 месеци), 4. оригинал/оверену фоокопију уверења да није осуђиван правоснажно за
наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (не старије од 6 месеци), 5. оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), 6. оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци), 7. доказ о
резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника ако
га поседује, а уколико је кандидат претходно
обављао функцију директора школе и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољног вредновања), 8. лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
страије од 6 месеци), 9. пријаву на конкурс са
радном биографијом и прегледом кретања у
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служби и стручним усавршавањем, 10. план и
програм рада директора школе. Доказ о знању
српског језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора
школе који нема положен испит за директора,
дужан је да га положи у року од две године
од дана ступањана дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом доставља лично или поштом на адресу школе, у затворној
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или путем поште, на адресу: Економско-трговинска школа, Есперанто бб,
Врање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити у секретаријату школе, радним данима од 09.00 до 12.00
часова, када школа ради у преподневној смени,
или путем телефона: 017/422-766, 062/755-548,
у назначеним терминима.

ва 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, с тим што ће
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели
у својим пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови” НСЗ. Неблаговремене,
непотпуне и неразумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе информације о јавном конкурсу
могу се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве са потребном документацијом достављају се
лично или поштом у затвореним ковертама, са
назнаком: „За Конкусну комисију”, на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Пионирска 5,
Врање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

на мандатни период од 4 године

17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

УСЛОВ: Кандидат за директора треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018др.закони, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020)
за васпитача и стручног сарадника и да има: 1)
стечено 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; стечено образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који је су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године,
дозволу за рад васпитача или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе, најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања. Дужност
директора може да обавља и лице које има
стечено одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке
струковне студије), на студијама у трајању од
три године или вишим образовањем за васпитача, дозволу за рад васпитача, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, 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) да зна

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена
обука за педагошког асистента; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело, утврђено чланом
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени галсник
РС”, број 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019
и 6/2020 даље: Закон); да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен
пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства просвете, диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), извод из матичне
књиге рођених, краћу биографију, доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, које
издаје МУП Србије, доказ о завршеној обуци
за педагошког асистента, доказ да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Место рада: Врање,
Пионирска 5. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Потребна
документација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља се школи у року од
8 дана од дана објављвања конкурса. Конкурс
спроводи конкурсна комисија именована одлуком директора школе. 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 кад и
где је извршена. Конкурсна комисија сачиња-

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „8. MАРТ”
Прешево

Директор
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српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Именовање се врши на период од 4
године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: пријаву са биографским подацима;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за директора
установе (пријава која не садржи лиценцу за
директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора
установе); доказ о радном стажу у установи на
пословима васпитања и образовања, односно образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са децом (лекарско уверење), не старији од
6 месеци; уверење (извод из казнене евиденције) надлежне полицијске управе да кандидат
за директора није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из тачке 3 конкурса,
члан 139 ст. 1 тачка 3 Закона (оригинал, не старије од 6 месеци), уверење надлежног основног
и вишег суда да против кандидата за директора
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре доношења оптужног предлога за кривична
дела из тачке 3 конкурса - члан 139 ст. 1 тачка
3 Закона (оригинал, не старије од 6 месеци),
уверење надлежног привредног суда да кандидат за директора није правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал, не старије од 6 месеци),
оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (оригинал, не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (подносе само кандидати који
су стекли одговарајуће образовање на другом језику), оригинал или оверену фотокопију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако кандидат поседује; оригинал
или оверену фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (само за кандидате на
конкурсу који су претходно обављали дужност
директора установе). Пријаве са потребном
документацијом доставити у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу: Предшколска установа
„8. март” Прешево, Боре Вукмировић 26, 17523
Прешево (конкурс за директора). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити у сектору за правно-административне
послове ПУ „8. март”, лично или на телефон:
017/660-095.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
17500 Врање, Ратаје
тел. 017/59-003, 59-035

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, завршен програм обуке за педагошке асистенте.
Кандидат треба да испуњава и остале услове
предвиђене Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020), тј. 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, одуБесплатна публикација о запошљавању

зимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање или давање мита и
остала кривична дела предвиђена чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство РС; да зна српски језик као и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад и да се налази на листи
педагошких асистената. Уз пријаву на конкурс
доставити: уверење о држављанству, доказ да
се против кандидата не води истрага, да није
подигнута оптужба и да се не води кривични
поступак пред судом (све то не старије од шест
месеци), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства као и попуњени
пријавни формулар који се налази на званичној страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Бранислав Нушић” Ратаје, 17500 Врање, са
назнаком: „За Конкусну комисију”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ”
17500 Врање, Цара Душана 22

Службеник за јавне набавке

на одређено време ради замене раднице
на породиљском одсуству

Васпитач

на одређено време ради замене раднице
на дужем боловању

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2020/2021. године

Сервирка

на одређено време ради замене радница
на дужем боловању
2 извршиоца

Спремачица

на одређено време ради замене радница
на породиљском одсуству и дужем
боловању
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: 1)
да имају одговарајуће образовање и то: р.бр.
1 - 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 - дипломирани правник-мастер
или дипломирани правник; знање рада на рачунару; - најмање три године радног искуства;
р.бр. 2 - више образовање или високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне, основне академске или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године - васпитач; р.бр.
3 - средње образовање и завршена обука за
педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске
националне мањине); р.бр. 4 - средње образовање угоститељске струке у трајању од две
или три године или основно образовање са рад-

ним искуством стеченим до 01.01.2018. године;
р.бр. 5 - завршена основна школа; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) 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 кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има
држављанство Републике Србије, 5) зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Кандидати уз пријаве на конкурс достављају:
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија
дипломе), потврда о радном стажу (за радно
место под р.бр. 1 и по потреби за радно место
под р.бр. 4), уверење - извод из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано за кривична дела из тачке 3. обавезних услова за
заснивање радног односа, извод из матична
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од
6 месеци, оригинал или оверена фотокопија).
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. У поступку одлучивања врши се
претходна провера психофизичких способности
кандидата коју обавља надлежна НСЗ применом стандардизованих поступака. Кандидати
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају на
адресу: Предшколска установа „Наше дете”,
Врање, Цара Душана 22, поштом или лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ВРШАЦ
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време
до 31.08.2021. године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
и услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
програму обуке за педагошког асистента, и то:
да има завршену обуку за педагошког асистента; да је држављанин Републике Србије; да има
најмање средњу стручну спрему; 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе, у оригиналу или
овереном препису/фотокопији следећу доку29.07.2020. | Број 892–893 |
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ментацију: 1) доказ о завршеној обуци за педагошког асистента; 2) извод из матичне књиге
рођених; 3) уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 4) диплому или уверење
о стеченој стручној спреми; 5) доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) одштампан и попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете; 7) доказ о знању српског језика (достављају кандидати који су образовање стекли
на другом језику); 8) краћу радну биографију
(осим кандидата који први пут заснивају радни однос). Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање пре доношења
одлуке о избору кандидата. Кандидат који
буде био изабран, у обавези је да пре закључења уговора о раду достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старији од 6 месеци.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом
на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин” Избиште,
Исе Јовановића 5, 26343 Избиште, са назнаком
„Пријава на конкурс за педагошког асистента”.
Додатне информације могу се добити на телефон: 013/893-050.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб
тел/факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Шеф рачуноводства

са 50% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања - основне студије у обиму од 180 ЕСПБ
бодова по пропису који уређује високо образовање и то образовање економског смера;
студије у трајању од 4 године по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године и то образовање економског смера;
поседовање држављанства Републике Србије;
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; радно искуство, положен стручни испит,
непостојање дискриминаторног понашања на
страни кандидата, утврђеног у складу са законом, поседовање физичке, психичке и здравствене спопсобности за рад са децом и ученицима. 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: доказ о држављанству
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(уверење о држављанству, односно извод из
матичне књиге рођених); оверен препис или
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ о поседовању
физичке, психичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду; пријавни формулар који се налази на званичној интернет
станици Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве треба предати лично или поштом препорученом пошиљком на
адресу: ОШ „Кориолан Добан”, 26336 Куштиљ,
Вршачка бб, са назнаком за „Конкурс за шефа
рачуноводства”.

ЗАЈЕЧАР
ОШ „15. МАЈ”

19209 Мали Јасеновац

Домар - мајстор за одржавање
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове
за пријем у радни однос прописане чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018),
и то да: 1) има одговарајуће образовање у
складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, III/IV степен стручне спреме; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за 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) уверење за руковаоца
парних котлова. Уз пријаву на конкурс доставити: одштампан и попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете); 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; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених;
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе. Доказ о
познавању српског језика, као језика на ком се
остварује образовно-васпитни рад, доставља
кандидат који образовање није стекао на српском језику. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс
са потребним документима достављају се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: ОШ „15. мај”, 19209 Мали Јасеновац.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: 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 и 13/17),
кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 Закона о основама система образовања

и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/12019 и 6/2020, даље:
Закон): да има стечено средње образовање машински техничар; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела 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 међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана
139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Републике Србије и да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови за пријем у радни однос доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Кандидат подноси пријаву на
конкурс у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на пријавном формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
уз који се доставља потребна документација,
односно докази о испуњености услова за избор
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (диплому или оверену
фотокопију дипломе); извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење или други
документ издат од стране МУП-а РС); доказ да
кандидат има држављанство Републике Србије
(уверење); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није
стекао образовање на српском језику, краћу
биографију - CV. У поступку одлучивања о
избору домара - мајстора одржавања, комисија
упућује кандидате на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Пријава се може поднети у просторијама школе
или предати препорученом поштом на адресу:
Економско-трговинска школа у Зајечару, Кнегиње Љубице 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком
„За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на број: 019/421932. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН АЛЕКСИЋ”

23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99

Наставник математике

са непуним радним временом
од 36 сати недељно
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, прописаних Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и
то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став
1 тачка 9 Правилника о степену и врсти обра-
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зовања 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); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана
пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице,
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију и податке о свом професионалном развоју (портфолио), оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, степена
и врсте стручне спреме, прописаног чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка
9 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи, уверење да није осуђиван, оригинал
(не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није издата на српском језику
- потврду да зна српски језик, а за лица која
нису стекла образовање на српском језику
- доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Одлуку о избору кандидата донеће
конкурсна комисија након добијања резултата психолошке процене кандидата, у року од
8 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
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
конкурсом траженим документима и доказима
о испуњавању услова доставити лично или
препорученом пошиљком, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу Националне службе запошљавања „Послови”, на адресу:
ОШ „Стеван Алексић”, 23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99, са назнаком „За конкурс”, контакт особа: секретар школе, тел. 063/554-807.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
23205 Бело Блато, М. Тита 28
тел. 023/889-904

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да
испуњава следеће услове утврђене законом, и
то: 1. да испуњава услове прописане у члану
140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020), односно да поседује
висико образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета или студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; односно да поседује високо образовање стечено на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога; кандидат који испуњава услове
у погледу поседовања образовања прописаног
у члану 140 став 1 тачка 1 подтачка 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона о основама система образовања и
васпитања 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 за наставника те врсте школе; 2. да
поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да има савладану
обуку 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); 4.
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, односно
изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став
3, у ком случају то лице мора имати најмање
десет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања; 5. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 6. да испуњава услов
неосуђиваности сходно чл. 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), односно 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 малолет-

ног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 7. да
има држављанство Републике Србије; 8. да
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик. Уз пријаву
на конкурс кандидат је дужан да приложи:
1. попуњен одштампан пријавни формулар
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. фотокопију или препис дипломе о
стеченом образовању; 3. фотокопију или препис уверења о положеном стручном испиту,
тј. испиту за лиценцу; 4. потврду установе о
радном искуству на пословима образовања и
васпитања; 5. извештај о извршеном претходном лекарском прегледу о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду; 6. уверење да
кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да нису одговорни за привредни преступ
или кривично дело у вршењу дужности (уверења о некажњаваности из суда, МУП-а и
Привредног суда); 7. уверење о држављанству
Републике Србије издато у последњих шест
месеци (оригинал или фотокопија); 8. извод
из матичне књиге рођених издат у последњих
шест месеци (оригинал или фотокопија); 9.
доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); 10. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе); 11. фотокопију
или препис лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује); 12. преглед кретања у служби и план рада за време мандата
(необавезно); 13. доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно); 14. оквирни план рада за време мандата,
фотокопије и преписи приложених докумената морају бити оверени. Пријаве на конкурс
са приложеним документима-доказима морају
бити искључиво у папирној форми. Приложена
документа неће се враћати кандидатима. Рок
за подношење пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне, неблаговремене и пријаве са доказима
у електронској форми неће бити разматране.
Додатне информације о конкурсу могу се добити од секретара школе, на телефон: 023/889904. Одлука по конкурсу биће донета у року
од шездесет дана од дана истицања рока за
подношење пријава. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова у папирној
форми предати непосредно у седишту школе
или слати поштом на адресу школе: Основна
школа „Братство јединство”, 23205 Бело Блато,
М. Тита 28, са назнаком: „За конкурс”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник хирургије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
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Наука и образовање

УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, односно да: 1. има
одговарајуће образовање, у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и
вапситања, стечено: а) 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 и студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; в) изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; у складу са
Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број
21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): доктор медицине,
специјалиста опште хирургије или једне од
хируршких грана; специјалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 коме
се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), 2. оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао
одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992.
године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године
или у Републици Српској, а врста образовања
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат доставља и
оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање

56

| Број 892–893 | 29.07.2020.

стечено у систему војног школства, кандидат
доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова
у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 2. Закона о основама система образовања и васпитања). Када
је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 3.
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; 4.
доказ о испуњавању услова из члана 139 став
1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице стекло
средње, више или високо образовање на језику
на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик;
5. оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139. став
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, 6. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава са потребним доказима о
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса
у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270
и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
послове просвете. Уколико кандидат не дође
на разговор у заказаном термину сматраће се
да је повукао пријаву на конкурс, те ће комисија његову пријаву одбацити.

www.nsz.gov.rs

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник интерне медицине
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, стечено: а) 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 и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; б) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; в)
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада Здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и
5/19): доктор медицине, специјалиста интерне
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне медицине; 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (http://www.mpn.gov.rs); 2. оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења)
о траженој врсти и степену стручне спреме.
Кандидат који је стекао одговарајуће високо
образовање по прописима који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању првог степена.
Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара
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врсти образовања која је прописана чланом
140 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује
да ли је врста образовања одговарајућа за
обављање послова наставника, васпитача,
односно стручног сарадника (члан 143 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног школства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног
за послове образовања и васпитања којим се
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог
образовања за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (члан
143 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања); 3. оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да је
лице стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) –
српски језик; 5. оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције)
Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања; 6. доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана,
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним новинама Националне службе
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу:
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270
и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити.
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. У року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима
конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Уколико кандидат не дође на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс
повукао, те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе у року од 15 радних дана
од дана сачињавања листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима, које се
када постане коначно оглашава на званичној
интернет страници Министарства надлежног за
Бесплатна публикација о запошљавању

послове просвете. Уколико кандидат не дође на
разговор у заказаном термину сматраће се да
је повукао пријаву на конкурс, те ће комисија
његову пријаву одбацити.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Педагошки асистент

на одређено време до краја
школске 2020/2021.
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл.
139 и 141 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилнику
о програму обуке за педагошког асистента („Сл.
гласник РС”, бр. 11/2010): 1. да има одговарајуће образовање и то: средње стручно образовање, односно да поседује IV степен стручне
спреме и завршен програм обуке за педагошког асистента по програму обуке Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи), 2.
лице које испуњава услове за наставника, васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на
начин утврђен за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос на
одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана
142 Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, 2. доказ о одговарајућем образовању:
А) оверена фотокопија сведочанства о завршеној средњој школи, Б) доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента по програму обуке Министарства просвете, науке и
технолошког развоја(оверена фотокопија); 3.
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија; 4. доказ да није осуђиван из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија;
6. доказ о знању српског језика доставља се
ако кандидат није стекао одговарајуће знање
на српском језику. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или
оверену фотокопију) доставља изабрани кан-

дидат пре закључења уговора о раду. Услови
тражени овим конкурсом доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат би уз обавезну документацију
требало да достави и кратку биографију са
контакт телефоном. 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 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу
школе: Стражиловска бб, 23000 Зрењанин, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе
на телефон: 023/563-840.
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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

