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

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

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог
плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чланова 60,
104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за
спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15,
5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања
у 2020.години, министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020. године (у даљем тексту Одлука), а у складу
са Локалним акционим планом за запошљавања општине Звечан и Споразумом о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне
политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, број 1108-1014/2020 од 25.05.2020. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА
МИТРОВИЦА И ОПШТИНА ЗВЕЧАН
Расписују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ
Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2020. години, објављен
на сајту Националне службе за запошљавање 15.06.2020.године и публикацији
„Послови“ дана 24.06.2020. године, мења се у делу VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за
запошљавање до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а
најкасније до 10.09.2020. године.
Остали услови из јавног позива за реализацију програма стручна пракса у 2020.
години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020. годину, расписали Национална служба за запошљавање, Филијала
Косовска Митровица и општина Звечан, остају непромењени.

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
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 попуњавају радна места: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Београд, Немањина 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада I, звање
самостални саветник
II Одeљење инспекције рада у Граду
Београду, Инспекторат за рад
1 извршилац
Опис посла: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање; поступа по представкама и извештава подносиоце о предузетим радњама и мерама и даје обавештења
странкама; подноси пријаве надлежним органима у складу
са својим овлашћењима и закључује споразуме о признавању прекршаја; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; пружа стручну и саветодавну помоћ
надзираном субјекту у сложенијим стварима и анализира

Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи

извештаје о самопровери и самопроцени надзираних субјеката; учествује у изради предлога контролних листа, плана
инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције,
израђује анализе и извештаје и учествује у припреми предлога иницијатива за измене и доношење нових прописа и
обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука,
природно-математичких наука или медицинских наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одeљење инспекције рада Крушевац,
Инспекторат за рад
1 извршилац
Опис посла: Врши инспекцијски надзор код послодаваца
и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних
повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и
здравља на раду по захтевима странака и доноси управне
акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим
захтевима и жалбама странака према прописима којирегулишу општи управни поступак, област радних односа и
област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном
органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и -обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука, природно-математичких наука или медицинских
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање три године, кao и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац, Балканска 63.

3. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одeљење инспекције рада Ниш,
Инспекторат за рад
1 извршилац
Опис посла: Врши инспекцијски надзор код послодаваца
и надзор по поднетим захтевима странака; врши инспекцијске надзоре поводом смртних, тешких, колективних
повреда и свих других повреда на раду ради примене прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду;
утврђује испуњеност прописаних услова из безбедности и
здравља на раду по захтевима странака и доноси управне
акте; доноси решења и друга управна акта по поднетим
захтевима и жалбама странака према прописима који
регулишу општи управни поступак, област радних односа и
област безбедности и здравља на раду; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном
органу; подноси кривичне пријаве због учињених кривичних дела надлежним органима и обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука, природно-математичких наука или медицинских
наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
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цијалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно наосновним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање три године, кao и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Ниш, Страхињића бана бб.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће
се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникација“ - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару 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.
IV Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови,
основи казненог права и казненог поступка, основи привредног права и привредног пословања и поступак инспекцијског
надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће
се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација и
израда секторских анализа) и Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о раду и Закон о безбедности и
здрављу на раду) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи привредног права и привредног пословања, прописи
над чијом применом се врши надзор и поступак инспекцијског надзора) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
и Посебна функционална компетенција за радно место
- релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи привредног права и привреног пословања, прописи над
чијом применом се врши надзор и поступак инспекцијског
надзора) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација)
и Посебна функционална компетенција за радно место
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- релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
раду и Закон о безбедности и здрављу на раду) провераваће се путем симулације (писмено).
V Провера понашајних компетенција за радна места под редним бројем 1, 2, и 3: 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
базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за наведена извршилачка радна места: 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 сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Олга Пуљевић тел: 011-3613-490, Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 до
13.00 часова.
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 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.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији
на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 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 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.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
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 се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII 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 обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
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.
XIV Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
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.
XV Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 21.09. 2020. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање
кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте
(бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су
навели у обрасцу пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9. и члана 103 Закона о општем управном поступку („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 министар за рад, запошљавања, борачка и социјална
питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интернет пре-
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зентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за наведена радна места, може
се преузети на званичној интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији
на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД
ЗА СТАТИСТИКУ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (“Сл.
гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр.,
64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014,
94/2017 и 95/2018), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5208/2020 од 08.07.2020. године, Републички завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракићa бр. 5.
II Радна места које се попуњавају:

1. Статистичар - аналитичар, у звању
саветник
Сектор за квалитет, методологије
и стандарде, Одсек за квалитет,
методологије и планирање
1 извршилац
Опис послова: ради на примени метода, стандарда
и алата за праћење квалитета статистичког производног процеса и статистичких производа; ради на примени
методолошких основа целокупног система статистичких
метаподатака у смислу њиховог садржаја и структуре, доступности и ажурности; ради на припреми и реализацији
обука, саветовања и семинара из области управљања квалитетом и система метаподатака; даје стручна мишљења
и објашњења; учествује у изради стратегија, планова и
програма рада Завода као и у реализацији међународних
пројеката из области управљања квалитетом и развоја статистичких метаподатака; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
математичке науке, економске науке или организационе
науке на основним академским студијама, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Статистичар - аналитичар, у звању
саветник
Сектор за квалитет, методологије и
стандарде, Одсек за регистре пословних
субјеката, Група за Статистички
пословни регистар
1 извршилац
Опис послова: ради на методолошким решењима Статистичког пословног регистра, вођењу и одржавању Статистичког пословног регистра и ради на методолошком
развоју и увођењу годишњих стања статистичке јединице
Група предузећа; обавља послове координације, сарадње
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са административним изворима и оцене квалитета преузетих података; припрема методолошко дефинисање и
дизајн фаза одржавања Статистичког пословног регистра;
врши структурне анализе великих и сложених пословних субјеката; ради на методолошкој припреми и вођењу
истраживања о локалним јединицама Статистичког пословног регистра; врши евидентирање и праћење токова
испуњавања захтева корисника; учествује у доношењу различитих интерних нормативних аката (упутстава, процедура, правилника) који су везани за Статистички пословни
регистар, у циљу прилагођавања рада међународним стандардима; израђује сложене аналитичке табеле на основу
захтева корисника из земље и иностранства и спроводи
методолошка упутства за потребе испитивање задовољства корисника Статистичког пословног регистра; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких
наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Статистичар - истраживач, у звању
млађи саветник
Сектор зa националне рачуне, цене
и пољопривреду, Одељење за инпутаутпут статистике, секторске и
регионалне рачуне, Одсек за регионалне
рачуне и посебна макроекономска
истраживања
1 извршилац
Опис послова: учествује у обрачуну регионалних и субрегионалних показатеља за потребе израде регионалних
рачуна и индикатора регионалне развијености; прикупља
податке, пружа подршку у формирању базе података неопходних за обрачуне регионалних и субрегионалних индикатора; пружа подршку у обрачунима регионалног БДП-а
и регионалнизацији других макроекономских показатеља;
учествује на компилацији регионалних рачуна домаћинстава; пружа подршку у спровођењу посебних макроекномских и структурних обрачуна, обради података за сектор
МСПП као и других истраживања; учествује на повезивању
података и обрачуна из ове области са подацима и обрачунима у другим областима статистике; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке или математичке науке, или научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и најмање
једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

4. Статистичар - аналитичар, у звању
саветник
Сектор зa националне рачуне, цене и
пољопривреду, Одељење за статистику
пољопривреде и шумарства, Група за
структурна истраживања и регистар
пољопривредних газдинстава
1 извршилац
Опис послова: учествује у изради, изменама и допунама методолошких основа и инструмената за спровођење
пописа пољопривреде и других структурних истраживања
у пољопривреди као и вођење Статистичког регистра
пољоприврених газдинстава; дефинише захтеве обраде
података у појединим фазама истраживања; анализира
обухват квалитета, конзистентности и тачности података
по постојећем програму логичке контроле; припрема табеларне приказа, коментаре и објашњења у званичним публикацијама и за Интернет презентацију; прикупља потребне информација за рад стручних радних група из области

структурних истраживања; припрема податке за различите
аналитичке прегледе и учествује у припремању пројеката
за поједине кориснике; врши консултације са корисницима и даваоцима статистичких података о релевантности и
адекватности извора података и предлагаже врсте аналитичког и другог коришћења података од стране корисника;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, биотехничке науке или организационе науке, или из стручне области менаџмент и бизнис, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

5. Статистичар - аналитичар, у звању
саветник
Сектор пословних статистика, Одсек за
статистику спољне трговине
1 извршилац
Опис послова: ради на припреми методологије и на ревизији методологије и методолошких инструмената за комплексне статистичке обрачуне из области спољне трговине
у складу са међународним стандардима; припрема информације за рад радних група при министарствима из области
спољне трговине и прати инструменте економске и друге
политике у овој области; проналази оптимална решења у
примени аутоматске обраде података, публиковању података и за спровођење комплексних статистичких обрачуна;
припрема и учествује у изради класификација и номенклатура, студија, анализа и других докумената потребних за
кориснике; сарађује са институцијама које представљају
изворе података, као и свим другим институцијама које
могу утицати на квалитет обраде података; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд.

6. Статистичар - истраживач, у звању
млађи саветник
Сектор друштвених статистика, Одсек за
статистику образовања, науке и културе,
Група за статистику науке, високог
образовања и културе
1 извршилац
Опис посла: учествује у припреми материјала при изради, измени и допуни методолошких основа и инструмената
статистичких истраживања; учествује у организационим
и теренским припремама за спровођење истраживања;
учествује у креирању основних и помоћних образаца и
креира табеле коначних резултата и документационе табеле; учествује у раду на дефинисању критеријума рачунске
и логичке контроле примљеног материјала; креира и предлаже садржај веб презентација и сарађује са корисницима
статистичких података; припрема податке за различите
аналитичке прегледе и пројекте за поједине кориснике;
врши припрему свих потребних информација за рад стручних радних група из области науке; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке или научне, односно стручне области
у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, друштвено-хуманистичких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
(ИМТ) студије - демограф, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, и најмање
једна година радног искуства у струци или најмање 5 годи-
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на радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

7. Статистичар - истраживач, у звању
млађи саветник
Сектор за развој и међународну сарадњу,
Одељење за софтверски развој и
подршку статистичким истраживањима,
Одсек за софтверски развој, аналитику
и интеграцију статистичких података,
Група за примену иновативних решења
1 извршилац
Опис посла: тестира и креира апликације на интегрисаном развојном окружењу Завода; прати развој нових
информационих технологија; ради на интеграцији развојног алата за обраду података са задатаком да побољша
укупну продуктивност; учествује у изради пројеката и програмских захтева; бави се организацијом и управљањем
података и ажурирањем база података Завода; креира
процедуре за управљање великим количинама података
без обзира на хардверска и софтверска ограничења и осигурава конзистентност података при ажурирању; обавља
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
математичке науке, рачунарске науке, економске науке или
стручне области менаџмент и бизнис или научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

8. Радно место за вођење и праћење
пројеката, у звању саветник
Сектор за развој и међународну сарадњу,
Одсек за управљање пројектима
1 извршилац
Опис посла: учествује у активностима у вези са припремом и спровођењем пројеката; припрема неопходну
документацију, извештаје, информације, писане и усмене
презентације везане за предлагање пројекта; учествује у
предузимању одговарајућих радњи којима се омогућава
консултативни процес током постављања пројекта; припрема тендерску документацију (опис послова, техничку спецификацију) контролише и учествује у припреми и
ревизији пројекта; контролише пројектну документацију,
води формалну евиденцију о спроведеним фазама; прикупља и анализира податке о стеченим искуствима у току
спровођења пројекта, како би се унапредио рад; припрема
одговарајуће предлоге за унапређење постојећих процедура; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичке науке, природно-математичке
науке или техничко-технолошке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање 3 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

9. Програмер - ВЕБ дизајнер, у звању
млађи саветник
Сектор зa дисеминацију и интеграцију
административних извора, Одељење
за развој информационог система
(ИС) за дисеминацију и интеграцију
административних извора, Група за
развој, администрацију и одржавање веб
сајта
1 извршилац
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Опис посла: учествује у развоју и имплементацији апликација и сервиса за потребе Веб портала и електронског
пословања Завода; примењује процедуре и информатичке стандарде и стандарде заштите везане за делокруг
рада Групе; дизајнира Веб апликације и апликације електронског пословања; учествује на пројектима у области
електронског пословања; сарађује са унутрашњим организационим јединицама у циљу извршавања послова из
делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
математичке науке, рачунарске науке или економске науке, или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање једна година радног искуства у струци
или најмање 5 година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

10. Пројектант публиковања, у звању
саветник
Сектор зa дисеминацију и интеграцију
административних извора, Одељење
за развој, припрему и визуелизацију
статистичких аутпута, Група за
стандарде и унапређење статистичких
аутпута
1 извршилац
Опис посла: ради на припреми аутоматизованих штампаних и електронских докумената и публикација; обавља
послове техничког уређивања публикација (дизајн и припрема за штампу); учествује у изради (дизајн и припрема за штампу) инфографика, брошура, флајера, каталога
и другог пратећег и промотивног материјала; учествује у
дефинисању процедура и стандарда публиковања, као и
контроле њиховог спровођења; архивира електронске публикације у Електронску библиотеку; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
математичке науке, рачунарске науке, економске науке
или технолошко-инжињерство на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд.

11. Радно место за потребе стручног
усавршавања, у звању саветник
Сектор општих послова, Одељење за
правне, опште и кадровске послове,
Група за управљање кадровима
1 извршилац
Опис посла: прати стање у области развоја људских
ресурса и израђује извештаје из области стручног усавршавања; израђује предлог плана обуке државних службеника и припрема и води евиденцију обука државних службеника; учествује у припреми посебног програма стручног
усавршавања државних службеника у Заводу; учествује у
планирању развоја компетенција државних службеника;
припрема извештаје органа о анализи циклуса вредновања
радне успешности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

12. Статистичар - истраживач, у звању
млађи саветник
Сектор за подручне статистичке центре,
Одељење статистике за подручну
јединицу за подручје општина Бојник,
Лебане, Медвеђа, Власотинце, Црна
трава, Владичин хан, Сурдулица,
Врање, Бујановац, Прешево, Трговиште,
Босилеград и Лесковац, са седиштем
у Лесковцу, Група за спровођење
друштвених статистичких истраживања
1 извршилац
Опис посла: спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу статистичких података прикупљених путем упитника; организује одржавање инструктажа за рад анкетара
на терену у вези спровођења статистичких истраживања;
обавља послове ажурирања статистичког пословног
регистра; учествује у процесу прикупљања података од
извештајних јединица за статистичка истраживања из
делокруга Групе; врши административне послове за потребе Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету и најмање
једна година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лесковац.

13. Статистичар - аналитичар, у звању
саветник
Сектор за подручне статистичке центре,
Одељење статистике за подручну
јединицу за подручје општина Горњи
Милановац, Чачак, Лучани, Краљево,
Рашка, Врњачка бања, Трстеник,
Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац
и Крушевац са седиштем у Краљеву,
Одсек за спровођење пословних
статистичких истраживања
1 извршилац
Опис посла: учествује у методолошким и организационим
унапређењима статистичких истраживања; прикупља и
врши унос података и спроводи визуелну, логичку и рачунску контролу прикупљених података; обављa послове
ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и
врши израду резултата статистичких истраживања; организује и припрема састанке у вези решавања питања везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
eкономске науке, математичке науке, или рачунарске
науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Краљево.

14. Статистичар - аналитичар, у звању
саветник
Сектор за подручне статистичке центре,
Одељење статистике за подручну
јединицу за подручје општина
Аранђеловац, Баточина, Деспотовац,
Кнић, Лапово, Параћин, Рача, Рековац,
Свилајнац, Топола, Јагодина, Ћуприја
и града Крагујевца са седиштем у
Крагујевцу, Група за спровођење
пословних статистичких истраживања
1 извршилац
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Администрација и управа
Опис посла: учествује у методолошким и организационим унапређењима статистичких истраживања; прикупља
и врши унос података и спроводи визуелну, логичку и
рачунску контролу прикупљених података; обавља послове ажурирања статистичког пословног регистра; анализира и врши израду резултата статистичких истраживања;
организује и припрема састанке у вези решавања питања
везаних за организацију и спровођење статистичких истраживања на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
eкономске науке или научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких
наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци; положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Крагујевац.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Чланом 9 Закона о државним службеницима
(“Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005
- испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009,
99/2014, 94/2017 и 95/2018) прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и да се избор кандидата
се врши на основу провере компетенција.
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 проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РС” - провераваће
се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменост” - провераваће се решавањем
задатака (практични рад на рачунару)
• „Пословна комуникација” - провераваће се путем симулације (писмено)
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „Дигитална писменост” (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основима
коришћења интернета, обрада текста и табела, табеларне
калкулације) ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом
нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост” неопходно је
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у
делу „*Рад на рачунару”) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија може одлучити
да се кандидату изврши провера наведене компетенције
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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 посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Одлука о Програму
званичне статистике) провераваће се путем симулације
(писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Кодекс праксе европске статистике) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 2
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
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података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној
статистици) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 3
• Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (израда секторских анализа)
провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем есеја (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-прописи, методологије и стандарди из делокруга радног места (Europеan System of National and Regional
Accounts 2010 (ESA 2010) - Regulation (EU) No 549/2013
of the European Parliament и Eurostat: Manual on regional
accounts methods) провераваће се путем есеја (писмено).
За радно место под редним бројем 4
• Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (израда секторских рачуна)
провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем есеја (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Анкета о структури пољопривредних газдинстава 2018-Упутство и Попис пољопривреде 2012. године у
Републици Србији-Методолошко упутство) провераваће се
путем есеја (писмено).
За радно место под редним бројем 5
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о класификацији делатности) провераваће се путем есеја (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Методологија статистике спољне трговине
и Правилник о облику, садржини, начину подношења и
попуњавању Јединствене царинске декларације и пратећих образаца у царинском поступку) провераваће се
путем есеја (писмено).
За радно место под редним бројем 6
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Истраживање и развој-Скраћена методологија) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 7
• Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) провераваће се
путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - софтвер (MS SQL Server) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 8
• Посебна функционална компетенција за област рада
управљање фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту ЕУ програма) провераваће се путем есеја (писмено);
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност

критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Одлука о програму
званичне статистике ) провераваће се путем есеја (писмено).
За радно место под редним бројем 9
• Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (информациона безбедност) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - софтвер (MS SQL Server) провераваће се путем
симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - програмски језик (HTML, XML, javascript) - провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 10
• Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (Office пакет и интернет технологије) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Графички стандарди) провераваће се путем
симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место-софтвер (Аdobe Illustrator) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 11
• Посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања људским ресурсима (радно-правни
односи у државним органима) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној
статистици) - провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 12
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Анкета о радној снази) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 13
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи, методологије и стандарди из делокруга радног места (Годишње истраживање о грађевинским
радовима) провераваће се путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 14
• Посебна функционална компетенција за област рада
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о званичној статистици) провераваће се путем симулације (писмено);
• Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи, методологије и стандарди из делокруга
радног места (Месечно истраживање индустрије) провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs.
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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 психометријског теста, узорка понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

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
државном органу, односно уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу „Изјава”
у обрасцу пријаве заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

4. 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).

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5
(пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријава на конкурс шаље се поштом на
адресу: Републички завод за статистику, 11000 Београд,
ул. Милана Ракића бр. 5 или се предаје непосредно на
писарници на истој адреси са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Младен Величковић, телефон:
011/2412-922, локал: 380 , Бранислав Јовановић, телефон:
011/2412-922, локал: 291
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови”.
VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на конкурс
врши се на Образцу пријаве који је доступан на интернет
презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs и Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs
или у штампаној верзији на писарници Републичког завода
за статистику, Београд, Милана Ракића 5 (приземље).
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац учествује у даљем изборном
поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након
што комисија састави списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
IX Докази коjе 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 стручом испиту, подноси
доказ о положеном правосудном испиту);
• оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду 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 се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). 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
стране надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Законом о општем управном поступку (“Сл.
гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)
прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по
службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање у
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше
увид, обрађују и прибављajу личне податке о чињеницама
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа
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Докази се достављају на адресу Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 28. септембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су
навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у просторијама Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд. Учесници конкурса који су
успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне
фазе изборног поступка на контакте (број телефона или
email адреса) које наведу у обрасцима пријаве.
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 до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Републичког завода
за статистику.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и огласној
табли Завода, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе,
на интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду
односе се без дискриминације и на особе женског рода.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ОГЛАШАВА
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: 112-5236/2020 од 08. јула 2020. године и
51 број: 112-5971/2020 од 30. јула 2020. године, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, Немањина бр. 22-26.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове развоја и
праћења реализације стратегија и
регистара у области високог образовања,
у звању саветник
у Сектору за високо образовање,
Група за аналитику и развој високог
образовања
1 извршилац
Опис послова: учествује у изради нацрта закона и припреми подзаконских аката, координира израду концепција,
елабората, анализа пројеката, студија и других материјала
који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење
политике развоја високог образовања; припрема одлуке о
стипендистима „Свет у Србији“ и “Србија за Србе из региона”
за нову школску годину; стара се о роковима за извршење
уговора и предлаже њихово продужење; анализира податке
у регистрима и информационим системима из области високог образовања и припрема извештаје; припрема финансијског извештаја на годишњем нивоу и праћење реализације финансијских средстава за имплементацију програма
и пројеката за потребе организационе јединице; израђује
интерне налоге на месечном нивоу за исплату; израђује
индивидуалне потврде у разне сврхе за потребе стипендиста; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26

2. Радно место за послове праћења
акредитације и провере квалитета у
високом образовању, у звању саветник
у Сектору за високо образовање, Одсек
за послове високог образовања
1 извршилац
Опис послова: учествује у изради анализа, извештаја и
студија у вези са акредитацијом, вредновањем квалитета и самовредновањем установа и студијских програма;
сарађује са државним органима, институцијама и установама у обављању поступка акредитације и почетне акредитације високошколских установа; прикупља елаборате
за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма; води евиденцију о захтевима за акредитацију и почетну акредитацију високошколских установа
и студијским програмима; учествује у изради решења и
дозвола за рад високошколских установа; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26

3. Радно место за администрацију
сервиса е-Науке, у звању саветник, у
Сектору за дигитализацију у просвети и
науци, Група за Е - Науку
1 извршилац
Опис послова: координира администрирањем успостављања
и коришћења система е-Науке из делокруга Групе; учествује
у изради пројектних захтева за надоградњу и надзор над
доступности и коришћења дигитализованог система е-Науке
и стара се о исправности успостављених процедура које
обезбеђују одржавање квалитета и безбедности података
у оквиру тог дела информационог система Министарства;
обезбеђује услове за дигитализацију додељеног јединственог броја истраживача и прати и обезбеђује квалитет и
тачност уноса података о правним и физичким лицима у
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регистрима и евиденцијама информационог система е-Науке; прикупља и обрађује податке и припрема извештаје
и анализе из система е-Науке из других извора за потребе Министарства и спроводи активности за унапређивање
информационог система и квалитета података у дигитализованом систему е-Науке; учествује у раду радних група
за израду закона и прописа о дигитализацији регистара и
евиденција у области научноистраживачке и иновационе
делатности; анализира податке из информационог система
и других извора, израђује извештаје и објављује податке из
регистара на порталу отворених података Министарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Захумска бр. 14.

4. Радно место за подршку правним
пословима, у звању саветник
у Сектору за финансије
1 извршилац
Опис послова: врши почетну правну обраду решења и
одлука у вези са финансирањем из надлежности Сектора
у оквиру сегмената из раздела Министарства; припрема
мишљења на нацрте закона и подзаконске и друге акте
које друга министарства и индиректни буџетски корисници
достављају Министарству на мишљење; учествује у изради предлога подзаконских аката из области финансија, у
сарадњи са осталим организационим јединицама Министарства и члановима радних група за израду подзаконских
аката; врши стручну обраду предмета и представки из
области финансија; утврђује чињенице и припрема доказе
у судским споровима и поступцима пред другим државним
органима везаним за финансирање из надлежности Министарства; пружа правну помоћ запосленима у Сектору за
финансије; обавља почетну нормативну и правно-техничку
обраду аката из надлежности Сектора које доноси Влада;
обавља друге послове по налогу помоћника министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

5. Радно место за пословe припреме
извршења буџета, у звању саветник
у Сектору за финансије, Одељење за
извршење програмског буџета
1 извршилац
Опис послова: контролише основаност свих плаћања и
усклађеност са Финансијским планом Министарства просвете, науке и технолошког развоја и његовим изменама и
допунама и осталим актима које доноси министар, а односе
се на распоред средстава; припрема, обрађује и реализује
сва плаћања из других (осталих) извора финансирања;
врши суштинску и формалну проверу исправности документације за коју врши плаћање; врши послове девизног
платног промета везано за конверзију и девизна плаћања и
ради у апликацији ДЕПП Управе за трезор; врши обрачун и
плаћања накнада постављеним лицима и других примања
запослених у Министарству; попуњава и доставља обрасце
надлежним органима у прописаним роковима; врши финансијско материјалне послове везане за реализацију осталих
програмских и пројектних активности Министарства; Врши
проверу основаности плаћања текућег и капиталног одржавања зграда и опреме установа образовања; сарађује са
Управом за трезор, Народном банком Србије, ПИО фондом
и Пореском управом; обавља послове у рачуноводственом
софтверу и апликацији Управе за трезор, врши стручну
обраду предмета и представки из ове области; обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студија-
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ма, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина бр. 22-26.

6. Радно место за финансијскоматеријалне послове, за подручје
градова/општина: Панчево, Ковин,
Вршац, Бела Црква, Пожаревац, Мало
Црниће, Смедерево, Велико Градиште;
са седиштем у Пожаревцу, у звању
саветник
у Сектору за финансије, Одељење за
обављање финансијско материјалних
послова
1 извршилац
Опис послова: прикупља, проверава, обрађује и
обрачунава податке за подручје за које је надлежан, а
који су од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем образовању и обрађује промене у броју
извршилаца и броју обрачунских радника; врши следеће послове из територијалне надлежности: врши
утврђивање планске квоте за исплату зарада и накнада зарада запослених у основном и средњем образовању на месечном нивоу и проверу и верификацију
обрачунатих зарада; прикупља, обједињава и обрађује
податке везане за остваривање права из радног односа
запослених у образовању (зараде, отпремнине, боловања); врши обраду предмета који се прослеђују на
даље поступање (захтеви за рефундацију по основу
судских пресуда, захтеви за накнаде односно отпремнине за запослене који су технолошки вишкови); врши
проверу података који су од значаја за утврђивање
цене услуга, непосредним увидом у релевантну документацију у школи; учествује у праћењу и контроли
преузимања запослених са листе запослених за чијим
радом је престала потреба, у потпуности или делимично у установама образовања и васпитања, сарађује са
школским управама, републичком просветном инспекцијом, органима јединица локалне самоуправе надлежним за област образовања; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.

зац ( 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. 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 посебнх функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
управно - правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитички послови (израда секторских анализа)
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик, ниво А2) провераваће
се путем теста (писмено).
Напомена: уколико учесник конкурса поседује важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању
енглеског језика, на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у
потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су
тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који
је приложен уместо писмене провере.
За радно место под редним бројем 2:

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Посебна функционална компетенција за област рада
управно - правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о високом
образовању) провераваће се путем симулације (писмено).

Место рада: Пожаревац, Дринска бр. 2.

За радно место под редним бројем 3:

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и
то следећим редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом.

Посебна функционална компетенција за област рада
студијско - аналитички послови(прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података и информациона
безбедност) провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације
(писмено).

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 изборног поступка.
1. Провера општих функционалних компетенција
за сва радна места:
• „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 обра-

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови ( припрема и израда стручних мишљења
и образложења различитих правних аката) провераваће се
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
управно - правни послови (општи управни поступак) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања) провераваће се путем
симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско - материјални послови (извршење буџета)
провераваће се путем симулације (усмено).
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Посебна функционална компетенција за област рада
студијско - аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада
финансијско - материјални послови( извршење буџета)
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа)
провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања и Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама) провераваће се путем симулације (усмено).
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-javnipozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mestau-mpntr/).
3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције ( управљање информацијама,
управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова,
узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту у органу и
прихватање вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV 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,
Немањина 22-26, Београд
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.
V 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.
VI 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, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или предају непосредно на писарници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, ул. Немањина бр.
22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VII Лица која су задужена за давање обавештења
о јавном конкурсу: Драгица Милошевић, телефон:
011/363-1256 и Ивана Мутавџић, телефон: 011/361-0287.
VIII 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.
IX 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;

10

| Број 898 | 09.09.2020.

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 (уколико кандидат има
положен државни стручни испит) /кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном
правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство).
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.
X 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, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке
о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се
води службена 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.
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 адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Немањина
22-26, 11000 Београд.
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 28. септембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим
пријавама.
Провера општих функционалних компетенција,
провера посебних функционалних компетенција
и понашајних компетенција (за радна места под
редним бројем 1, 2 и 3) ће се обавити у просторијама
Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26.
Провера општих функционалних компетенција
и понашајних компетенција (за радна места под
редним бројем 4, 5 и 6) ће се обавити у просторијама
Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови

Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).
Провера посебних функционалних компетенција и 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 електронске адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
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.
Положен државни стручни испит није услов нити предност
за заснивање радног односа.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на web страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на
web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима (,,Службени гласник РС”,
број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5910/2020
од 30. јула 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ
МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене
метале, Београд, Мике Аласа 14.
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место метролога за напон
и струју, звање саветник
у Одсеку за електричне величине,
време и фреквенцију, Сектор за развој
метрологије
1 извршилац
Опис послова: Учествује у остваривању, чувању, одржавању и усавршавању еталона Републике Србије у области
једносмерног електричног напона и струје; учествује у развијању, успостављању, примени и унапређењу метода еталонирања за преношење вредности јединица једносмерног
електричног напона и струје; учествује у обезбеђивању
следивости националног еталона до међународног нивоа;
учествује у поређењима са међународним еталонима у
оквиру кључних и додатних поређења; учествује у пројектима ЕURAMET; обавља еталонирања и испитивања типа
и покреће израду и измену прописа и процедура; обавља
послове у вези са признавањем и потврђивањем могућности еталонирања и мерења у оквиру међународног аран-
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Администрација и управа
жмана о узајамном признавању; спроводи међулабораторијска и билатерална поређења;обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области електротехничког и рачунарског инжењерства или физичке науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног
искуства у струци; положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за персоналне послове,
звање референт
у Одсеку за послове људских ресурса
и правне послове, Одељење за правне,
послове људских ресурса, стручно оперативне и информатичке послове
1 извршилац
Опис послова: Обрађује документацију ради израде
појединачних аката; води матичне књиге из области радних односа, стара се о досијеима државних службеника и
намештеника; обрађује документацију неопходну за подношење пријава и одјава државних службеника и намештеника; припрема уверења и потврде за државне службенике и намештенике на основу службене евиденције, стара
се о кадровској бази података и води персоналне и друге
евиденције из oбласти радних односа; припрема документацију у вези са повредама на раду државних службеника
и намештеника, привремене спречености за рад ради остваривања права из радног односа; стара се о осигурању
државних службеника и намештеника и имовине Дирекције; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Средња стручна спрема друштвеног или економског смера; најмање две године радног искуства у струци;
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Врста радног односа: Радна места се попуњавају
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада за оба радна места: Београд, Мике Аласа 14.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под
једнаким условима, доступна сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција. 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.
Кандидатима се у изборном поступку за оба изршилачка
радна места прво проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка радна
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• „Организација и рад државних органа РСˮ - провераваће
се путем теста (писмено)
• „Дигитална писменостˮ - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару)
• „Пословна комуникацијаˮ - провераваће се путем симулације (писмено)
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању
рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

Бесплатна публикација о запошљавању

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада студијско - аналитичких послова (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писано путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о метрологији) провераваће се писано путем
симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Уредба о одређеним законским мерним јединицама и начину њихове употребе, међународна упутства
(EURAMET; WELMEC) и OIML документа и препоруке за
мерне инструменте у делу еталонирања и оверавања из
надлежности унутрашње јединице) - провераваће се писано путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада административних послова - (израда потврда и уверења о којима се води службена евиденција), провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности
органа (Закон о државној управи) - провераваће се писано
путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга радног места (Закон о државним службеницима, Закон о раду,
Посебан колективни уговор за државне органе) провераваће се писано путем симулације.
3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу
и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на
компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за оба извршилачка радна места: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање листу „Пословиˮ.
VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоцене
метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције за
мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14.
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
дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене
метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни конкурс”.
IX Лица која су задужена за давање обавештења:
Соња Милојковић, тел: 011/202-4433, Дирекција за мере и
драгоцене метале од 10.00 до 13.00 часова.
X Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI 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 се прилажу 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.
XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли предходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет)
радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу Дирекције за мере
и драгоцене метале, Мике Аласа 14, Београд,.
XIII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести,
почев од 18. септембра 2020. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или адресе) које наведу у својим пријавама.
Изборни поступак спроводиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, у Палати „Србијаˮ, Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) и у просторијама Дирекције за мере и драгоцене метале, Београд,
Мике Аласа 14, почев од 18. септембра 2020. године, о чему
ће кандидaти бити обавешавани на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријава. Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте
(бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у
својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНЕ:
Као државни службеник на извршилачком радном месту
може да се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном
року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на 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.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на
који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
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Администрација и управа
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао вршилац дужности директора Дирекције за мере и
драгоцене метале.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и
огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на
интерент презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9 став 1, члана 10 став 1, члана 11 став 1 и члана 13 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19),
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број 112-13086/2019 од 26.12.2019.
године и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 Број 112-6063/2019 од
30.07.2020. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу, Београд, Катићева 14 - 16.
II Радна места које се попуњавају:

1. Руководилац групе, звање самостални
саветник
Група за Контакт центар, Одељење
за стандардизацију, сертификацију
и смернице развоја, Сектор за
стандардизацију и сертификацију
1 извршилац
Опис послова: Руководи, организује, координира и контролише рад запослених у Групи; надзире рад Контакт центра кроз CRM апликацију; предлаже мере за унапрешење
рада контакт центра; имплементира и обезбеђује поштовање процедура у свакодневном функционисању Групе;
надзире комуникацију Оператера са корисницима услуга
Контакт центра; израђује анализе и извештаје из делокруга Групе; формира и ажурира базе знања у сарадњи
са државним органима; предлаже мере за унапређење
сарадње са другим државним органима; обавља и друге
послове по налогу начелника одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука или техничко-технолошких наука
или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова;
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
радно искуство у струци од најмање пет година; положен
државни стручни испит; као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

2. За послове подршке Call центра, звање
саветник
Група за Контакт центар, Одељење
за стандардизацију, сертификацију
и смернице развоја, Сектор за
стандардизацију и сертификацију
1 извршилац
Опис послова: прима и обрађује захтеве и питања корисника из државних органа и привредних субјеката путем
Контакт центра, односно CRM апликације (ticketing система); прима пријаве проблема у раду апликација за које Контакт центра пружа подршку, путем Контакт центра, односно CRM апликације (ticketing система); прослеђује предмете
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другом нивоу подршке (експертима); одговара на питања у
складу са успостављеним нивоом подршке и формираном
базом знања; прослеђује сложене проблеме руководиоцу
Групе у складу са дефинисаним процедурама; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно - научног поља природно - математичких наука или техничко - технолошких
наука или друштвено - хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

3. За правне послове у области ИТ
безбедности, звање саветник
Сектор за информациону безбедност
1 извршилац
Опис послова: обезбеђује поступање ЦЕРТ РМРО у складу са важећом правном регулативом; учествује у изради правилника и процедура за превентивно реаговање у
случају потенцијалне опасности по РМРО и ИКТ система
републичких органа; израђује анализе примећених инцидената и утврђује да ли у њима има елемената кривичних
дела; стара се о благовременом спровођењу мера заштите
у складу са законом; прикупља податке и информације о
нападу и последицама које је напад изазвао; пружа стручну помоћ другим државним органима који користе услуге
РМРО у санирању последица напада на ИКТ инфраструктуру РМРО; сарађује са Одељењем за високотехнолошки криминал и са другим националним и међународним
ЦЕРТ тимовима на правној обради инцидената у циљу
прикупљања и обезбеђења документације за покретање
поступка против починилаца напада; обавља и друге
послове по налогу помоћника директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање три године; положен државни стручни испит; као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

4. За послове јавних набавки, звање
виши саветник
Сектор за правне, кадровске,
финансијске и административне послове
1 извршилац
Опис послова: координира припрему свих врста поступка јавних набавки за потребе Канцеларије, припрема и
израђује огласе о јавној набавци као и позиве заинтересованим лицима, припрема и израђује текст конкурсне документације; припрема и израђује текст одговора на тражене
додатне информације или појашњења у вези припремања
понуда; учествује у раду комисије при прегледу и стручној
оцени понуда; припрема и израђује извештаје о стручној
оцени понуда; израђује предлог одлуке о додели уговора, односно обустави поступка; припрема и израђује текст
уговора о јавним набавкама; припрема и израђује предлог
одлуке по захтеву за заштиту права у поступцима јавних
набавки; води евиденцију примљених и враћених меница
(средстава обезбеђења) и обавља друге послове по налогу
помоћника директора.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно - научног поља природно - математичких наука или техничко - технолошких
наука или друштвено - хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци од најмање седам година;
положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада за сва радна места: Београд, Катићева 14 - 16.
III У изборном поступку проверавају се:
Опште функционалне компетенције и то:
- Организација и рад државних органа Републике Србије
провераваће се путем теста (писмено);

- Дигитална писменост провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- Пословна комуникација провераваће се путем симулације
(писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 1
Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења - основе управљања људским ресурсима - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови - прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација,
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
о електронској управи и Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 2
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
о електронској управи и Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу) - провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место- страни језик (Енглески ниво Б) - провераваће се писмено путем
теста
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 3
Посебна функционална компетенција за област рада
информациона безбедност - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови - Прикупљње и обрада подата
из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон
о о електронској управи, Закон о информационој безбедности и Уредба о Канцеларији за информационе технологије
и електронску управу) - провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебнe функционална компетенција за радно
место број 4
Посебна функционална компетенција за област рада
послови јавних набавки - mетодологија за припрему и
израду плана јавних набавки; методологија за припрему
конкурсне документације у поступку јавних набавки; методологија за праћење извршења уговора -провераваће се
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско аналитички послови - Прикупљaње и обрада подата
из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа, провераваће се путем симулације
(писмено).
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
о електронској управи, Уредба о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу) - провераваће се
путем симулације (писмено).
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Администрација и управа
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних кометенција могу се
наћи на интернет презентацији Kaнцеларије за информационе технологије и електронску управу (www.ite.gov.rs).

или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење и други акт из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је
стечено радно искуство.)

цу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 21.09.2020. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени путем поште на адресе које су навели у
својим пријавама или путем телефона.

Понашајне компетенције (управљање информацијама;
управљање задацима и остваривање резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; и савесност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресурсима), провераваће се
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на
компетенцијама.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.

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

Процена мотивације за рад на радном месту и степена прихватање вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Kанцеларија
за информационе технологије и електронску управу, ул.
Катићева 14 - 16 , 11000 Београд, са назнаком “За јавни
конкурс - попуњавање извршилачког радног места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Ружица Нелки, телефон 011/3340-737, од 10.00 до 13.00
часова сваког радног дана.
VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу пунолетан;
да учеснику на јавном конкурсу раније није престајао радни
однос у државним органима због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање 6 (шест) месеци.
VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава јесте 8 (oсам) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs и на интернет
презентацији Канцеларије за информационе технологије и
електронске управе www.ite.gov.rs
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем
изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о
додељеној шифри у року од 3 (три) дана од дана пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је
у пријави назначио за доставу обавештења.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или на непосредно на адресу: ул. Катићева 14 - 16, 11000
Београд.
Пријава на јавни конкурс врши се на Образцу пријаве која је
доступна на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs и на интернет презентацији
Канцеларије за информационе технологије и електронску
управу www.ite.gov.rs или у штампаној верзији у пословним
просторијама Канцеларије за информационе технологије
и електронску управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд
(тел. 011/3340-737).
Напомена:
Да би кандидат био ослобођен тестирања опште функционалне компетенције - дигитална писменост, неопходно
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен
у делу *Рад на рачунару), достави важећи Сертификат,
потврду или други доказ о познавању рада на рачунару.
Докази о познавању рада на рачунару се достављају у
оргиналу или у форми оверене фотокопије.
Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања страног језика који је тражен конкурсом и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције - страни
језик, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или
овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат
приложио уместо тестовне провере.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
конкурсном комисијом:
Оргинал или оверена фотокопија Уверења о држављанству; оргинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија Дипломе којом се потврђује тражена стручна спрема; оргинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима; оргинал
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Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и
преписа (“Службени гласник Републике Србије”, број
93/2014, 22/2015 и 87/2018), је прописано да је јавни
бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа
и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања наведеног закона прописано да их
оверава суд, односно општинска управа. Да основни
судови, односно општинске управе као поверени посао
задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од 01.03.2017. године. Да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани
јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне
канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 01.03.2017. године, а до
именовања јавног бележника.
Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника или у општини или суду.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављаљнству; извод из
матичне књиге рођених и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима.
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије”,
број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), прописано је да у поступку који се покреће на захтев странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити из
пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат у делу Изјаве у Образцу пријаве
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција, односно да ли жели да Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана
пријема обавештења доставе наведене доказе који
се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу:
Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу, ул. Катићева 14-16, 11000 Београд.
XI Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија која је именована од стране директора Канцеларије за информационе
технологије и електронску управу.
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима - www.suk.gov.rs на
интернет презентацији Канцеларије за информационе технологије и електронску управу - www.ite.gov.rs на порталу
е-управе - www.euprava.gov.rs на огласној табли, интернет
презентацији - www.nsz.gov.rs и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
На основу чланова 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05 - исп.,
83/05 - исп., 64/07, 67/07- исп., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18), чланова 9 став 1, 10, став 1 и 2 и 11 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/2019)
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 Број: 112-1791/2020 од 28. фебруара
2020. године, Министарство правде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ
I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство правде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за међународну правну
помоћ
Одсек за међународну правну помоћ
у кривичним стварима, Одељење за
међународну правну помоћ, Сектор
за међународну правну помоћ, звање
саветник
1 извршилац

У складу са чланом 9 став 1 Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике Србије”, број 79/2005,
81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017 и 95/2018),
је прописано да су кандидатима при запошљавању у
државним орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере
компетенција.

Опис послова: Поступа по замолницама за међународну правну помоћ у кривичним стварима које се односе на
давање сагласности за расписивање међународних потерница; припрема молбе за изручење и решења о изручењу као
и молби и решења о транзитним екстрадицијама; обавља
послове које се односе на извршење страних кривичних
пресуда и трансфер осуђених лица; обавља послове уступања и преузимање кривичног гоњења; опште видове међународне правне помоћи; давање обавештења о домаћим и
иностраним прописима; давање мишљења у вези са применом и важењем међународних уговора и појединих правних
института; учешће у изради извештаја и информационих
материјала; учешће у изради домаћих прописа и међународних уговора о међународној правној помоћи у кривичним
стварима; поступа у пословима легализације домаћих јавних
исправа ради њихове употребе у иностранству; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

XII Провера компетенција учесника конкурса проверава се у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у образ-

Услови: Стечено високо образовање из научне области
Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест) месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да предметни испит положе
до окончања пробног рада (у року од 6 (шест) месеци од
дана заснивања радног односа).
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

2. Радно место за правне послове јавних
набавки
Одсек за јавне набавке и имовинскоправне послове, Сектор за материјалнофинансијске послове, звање самостални
саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема предлог плана јавних набавки
Министарства и предлог плана јавних набавки које Министарство врши за правосудне органе; планира и спроводи
поступке јавних набавки за потребе Министарства и правосудних органа; учествује као члан у раду комисија за јавне
набавке радова, услуга и добара и сарађује са секторима
у припремању и спровођењу поступака јавних набавки;
обрађује захтеве за заштиту права понуђача; израђује
годишњи извештај и периодичне извештаје о реализацији
јавних набавки Министарства; прати реализацију уговора и
води евиденције о закљученим уговорима, стара се о роковима за достављање понуда и доношење одлука; надзире
пословну комуникацију у поступку припремања понуда и
приликом закључења уговора; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
Правне или Економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.

3. Радно место за подршку праћењу
инвестиција
Одсек за инвестиције, Сектор за
материјално-финансијске послове,
звање млађи саветник
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и припрема податке за праћење
активности на инвестиционом одржавању, изградњи и
опремању правосудних органа; учествује у праћењу инвестиција у току, учествује у контроли изведених, као и радова
у току и доставља мишљења и извештаје о текућим инвестицијама; обилази правосудне органе у циљу планирања
потребних инвестиција и пружа помоћ правосудним органима у вези са инвестиционим одржавањем и опремањем;
евидентира и синтетизује захтеве за инвестицијама правосудних органа; учествује у реализацији закључених уговора о набавци радова, услуга пројектовања и опреме за
објекте Министарства и правосудних органа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година
радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит,
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, ул. Немањина бр. 22-26.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: 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.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
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1. Провера општих фукнционалних компетенција:
• „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће
се писано путем теста;
• „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем
задатака практичним радом на рачунару;
• „Пословна комуникација“ - провераваће се писано путем
симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „Дигитална писменост“, уколико поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу
(који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета,
обради текста и табела, табеларне калкулације) 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. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да
прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се
кандидату ипак изврши провера наведене компетенције,
ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени
поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима
који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
За радно место под редним бр. 1:
• Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада - управно-правни послови (општи управни поступак) провераваће се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних
информација) - провераваће се писано путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима, Европска конвенција о екстрадицији од 13.12.1957.
са додатним протоколима од 15.10.1975., 17.03.1978.,
10.11.2010. и 20.09.2012. године) - провераваће се писано
путем симулације.
За радно место под редним бр. 2:
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - послови јавних набавки (методологија за
заштиту права у поступку јавних набавки) - провераваће се
усмено путем симулације;
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних
информација) - провераваће се усмено путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о општем управном поступку) - провераваће се
усмено путем симулације.
За радно место под редним бр. 3:
• Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада - послови јавних набавки (методологија за припрему
конкурсне документације у поступку јавних набавки) - провераваће се усмено путем симулације;
• Посебна функционална компетенција у одређеној
области рада - студијско-аналитички послови (прикупљање
и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних
информација) - провераваће се усмено путем симулације;
• Посебна функционална компетенција за одређено радно место - релевантни прописи из делокруга радног места
(Закон о државној управи) - провераваће се усмено путем
симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Министарства правде www.mpravde.gov.rs.
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и
променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се
путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

4. Мотивација за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа провераваће се путем
интервјуа са комисијом.
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Министарство правде, ул. Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачког радног места __________
(назив радног места).
V Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Јелена Милосављевић, контакт телефон 011/36-22-159, од 7.30 до 15.30 часова.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Министарства правде и у штампаној верзији на писарници Министарства правде, Београд, ул. Немањина бр. 22-26, као и на
званичној интернет презентацији Службе за управљање
кадровима www.suk.gov.rs (напомена: моле се кандидати
да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу
да су преузели исправан Образац пријаве који се односи
на радно место на које желе да конкуришу односно да у
горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив
органа и радног места на које се конкурише).
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 Конкурса 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.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту,
подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврде, решења и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да,
у року од пет радних дан од дана пријема обавештења,
доставе доказе који се прилажу и изборном поступку.
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 даљег изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и изводу из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оругиналу 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 управам 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.
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“,
број 18/2016), између осталог, прописано је да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
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Администрација и управа
ке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама,
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити
сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу *Изјава, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се
прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од
пет (5) радних дана од дана пријема обавештења доставе
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег избодног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
XI Врста радног односа: радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене,
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни
поступак спровешће се почев од 28. септембра 2020.
године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или е-mail адресе које су навели у својим
обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних, посебних функционалних и понашајних компетенција ће се обавити у Служби
за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства правде, Београд, ул. Немањина
бр. 22-26. Учесници конкурса који су успшено прошли
једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног
поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.
Напомене:
Као државни службеник на извршилачком радном месту
може да се запосли и лице које нема положен државни
стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном
року. Положен државни стручни испит није услов, нити
предност за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на
неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао
радни однос на неодређено време и државни службеник
који је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит, дужан је да положи државни стручни испит у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mpravde.gov.rs) и огласној табли Министарства правде, 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.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Карађорђева 2

Саобраћајни инспектор
УСЛОВИ: високо образовање из научне области природних наука (саобраћајне струке), стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно дипломирани саобраћајни инжењер са стеченим образовањем на основним
студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит за рад у органима државне управе положен испит за
инспектора, најмање три године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне
оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о инспекцијском надзору.
Закона о општем управном поступку, Закона о путевима,
Закона о прекршајима и Закона о запосленим у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Координатор групе за финансијску
оперативу и рачуноводство
УСЛОВИ: високо образовање из научне области економских наука стечено на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно дипломирани економиста са стеченим
образовањем на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит за рад у органима
државне управе, најмање пет година радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
Интернет).
Стручна оспособљеност, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку:
Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање стручне оспособљености усменим разговором са учесницима
огласа, провером знања из Закона о буџетском систему РС
(„Сл. гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 142/2014,
68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, бр. 91/2019), Уредбе о буџетском рачуноводству
(„Сл. гласник РС, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и остале услове
прописане Законом: да су пунолетни држављани Републике Србије, да нису правоснажно осуђивани на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци, да им раније није
престајао радни однос у државном органу, односну органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
због теже повреде дужности из радног односа и да испуњавају остале услове одређене законом, другим прописом и
актом о систематизацији радних места.
Докази које кандидати прилажу уз пријаву на
конурс: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија уверења да
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву кандидата да му раније није престао радни однос у државном
органу, односно органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа; оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном државном стручном испиту; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном испиту за инспектора (за радно место под редним бројем 1); доказ о радном искуству у струци (потврда, решење или други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом
стручном спремом је стечено радно искуство); личну и радну биографију
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника, односно Суда, Градској или
Општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017. године).

Провера стручне оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене
вештине и знања биће проверени у просторијама Градске
управа града Лозница ул. Карађорђева бр. 2. О датуму и
времену спровођења изборног поступка кандитати ће бити
обавештени телефонским путем, путем електронске поште
или поштом, на бројеве и адресе које су навели у пријави.
Напомена: Кандидат који први пут заснива радни однос у
органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном
раду од шест месеци.
Кандидат без положеног државног испита за рад у државним органима прима се на рад под условом да тај испит
положи до окончања пробног рада.
Пријаве на јавни конкурс са потребном доказима доставити
на адресу Градска управа града Лозница, ул. Карађорђева
бр. 2 са назнаком „За јавни конкурс” у року од 15 дана од
дана објављивања Јавног конкурса. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања. Пријаве доставити
путем поште или лично, на шалтер писарнице, приземље
Градске управе.
Лице задужено за давање додатних обавештења
о јавном конкурсу: Зоран Зарић, канцеларија број 111,
телефон 015/879-257.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, биће
одбачене закључком Конкурсне комисије.

НОВИ СА Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

21217 Бачко Градиште, Главна 35

Секретар
на одређено време, мандат од 4 године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, пунолетство,
општа здравствена способност, прописана стручна спрема и да лице није осуђивано за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Посебни услови: најмање IV степен стручне спреме
(пожељно економског смера, гимназија), 6 месеци радног
искуства, пожељно познавање језика средине (српски,
мађарски), пожељно да је место пребивалишта Бачко Градиште.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити следећу документацију:
уверење о држављанству, очитану личну карту, лекарско
уверење (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом најмање IV степену стручне спреме, уверење суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), уверење Полицијске управе да
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу
(не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству, кратку биографију. Неблаговремено приспеле и некомплетне
молбе се неће разматрати. Рок за пријављивање 15 дана
од објављивања конкурса. Потребна документа уз молбу
доставити лично или путем поште на горе наведену адресу,
са назнаком “За конкурс”.

ПАНЧЕВО
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ У КОВИНУ
Директор
Установе културних делатности, Центар
за културу, Ковин, на мандатни период
од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијима, односно
студијама у трајању од најмање четири године. Кандидати морају имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури и три године радног искуства
на руководећем радном месту. Посебан услов: кандидат
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је дужан да предложи Програм рада и развоја Културног
центра за мандатни период од четири године, као саставни
део конкурсне документације. Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс као доказ о испуњености услова
прописаних конкурсом: 1. извод из матичне књиге рођених (нови образац - оригинал или оверена фотокопија);
2. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 3.
диплома о стеченом високом образовању (оригинал или
оверена фотокопија); 4. доказ о радном искуству (потврда да кандидат има најмање 5 година рада у струци и три
године радног искуства на руководећем радном месту,
са овереном фотокопијом радне књижице) 5. уверење о
некажњавању - да против лица које конкурише није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница, односно да
се не води кривични поступак (не старије од месец дана)
6. краћи биографски подаци са прегледом кретања у радном односу и предлог Програм рада за четворогодишњи
мандатни период. Рок за подношење пријаве је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ ”Послови”
(конкурс је објављен и у једном дневном листу). Пријаве
са документацијом достаљају се препорученом пошиљком
на адресу Установа “Центар за културу” Ковин, Цара Лазара 85, Ковин са напоменом “Пријава на конкурс” Пријаве
се могу и лично предати у Установи сваког радног дана од
08.00 до 14.00 часова у време трајања конкурса. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. Директора Установе културних
делатности Центра за културу Ковин именује Скупштина општина Ковин, по предходно утврђеном предлогу
Управног одбора Установе. Директор Установе бира се за
мандатни период од четири године, са могућношћу реизбора на исту функцију. Све информације могу се добити на
телефон: 013/742-310 и 742-592.

НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКА КУЋА
“ЛИБЕРТАТЕА” ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 7
тел. 060/605-0625
Расписује се јавни конкурс за место

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
Ковачица

Библиотекар
у огранку Општинске библиотеке
Ковачица у насељу Црепаја
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије,
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу, да има високу
стручну спрему стечену на студијама првог степена. Посебни услови: знање рада на рачунару. Предност ће имати
кандидати којима је познат рад с базама података у Cobiss-у
и Microsoft Access-у.
ОСТАЛО: Документација за пријаву на конкурс треба да
садржи: податке о кандидату (име и презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске поште), кратку биографију
кандидата, уверење о држављанству РС (не старије од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу, диплому о стручној спреми, евентуално доказ о радном искуству у библиотеци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство или рад на Cobiss или Access базама). Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
у општини, суду или код јавног бележника. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Ана Томан, телефон: 013/662-471,
e-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com Пријаве слати на
горенаведену адресу или доставити лично у просторијама
Општинске библиотеке Ковачица у Ковачици, Маршала
Тита 48. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

Директора
Новинско-издавачке установе
„Либертатеа” Панчево, за мандатни
период од 4 године

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ПРОКУПЉА

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије; да има пребивалиште на
територји Републике Србије; висока стручна спрема VII/1;
знање румунског језика; најмање 5 (пет) година радног
искуства у новинарству.

Начелник
Градске управе Града Прокупља

ОСТАЛО: докази: диплома или уверење о стеченој стручној спреми - доставити у копији овереној код надлежног
органа; радна књижица, односно други доказ о радном
искуству (уговори, потврде и др.) из којих се може утврдити
на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено
радно искуство - доставити у копији овереној код надлежног органа; биографију која садржи податке о досадашњем
раду и оствареним резултатима; уверење, не старије од
шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела
а која се гоне по службеној дужности - доставити у оригиналу или у копији овереној код надлежног органа; уверење да кандидат није правноснажно осуђиван - доставити
у оригиналу или у копији овереној код надлежног органа;
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци) - доставити у оригиналу или у копији овереној код надлежног органа; извод из матичне књиге рођених
- доставити у оригиналу или у копији овереној код надлежног органа; фотокопија личне карте. Уз тражену документацију кандидати подносе и Предлог програма рада и
развоја установе НИУ „Либертатеа” Панчево на период од
четири године. Рок за подношење тражене документације
је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање Републике Србије. Након истека рока за достављање
документације, Управни одбор НИУ „Либертатеа” Панчево ће обављати разговор са кандидатима који испуњавају
услове из јавног конкурса, о чему ће кандидати бити благовремено појединачно обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. НИУ „Либертатеа”
Панчево нема обавезу враћања конкурсне документације.
Ближе информације на телефон 060/605-0625 - Маринел
Петрика (Председник Управног одбора Н.И.У. „Либертатеа”
Панчево). Документацију доставити препорученом пошиљком поштом уз обавезну назнаку „Управном одбору - конкурс за директора”, на следећу адресу: НИУ. „Либертатеа”
Панчево, 26000 Панчево, улица Жарка Зрењанина број 7,
лице за контакт: Маринел Петрик.
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извод рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Учесник конкурса уз напред наведене
доказе достави и изјаву којом се опредељује за једну
од могућности. Образац изјаве је доступан на сајту
Града Прокупља и објављен је уз јавни конкурс. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве
слати на адресу Конкурсној комисији за Градско веће
града Прокупља, ул.Таткова бр. 2 са назнаком „Пријава
на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
градске управе“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Конкурсна комисија одбацује
решењем.

Трговина и услуге
ВОЈНА УСТАНОВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И
СТАНОВА “БЕОГРАД-2”
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 9
тел. 011/218-0960

Водоинсталатер
привремени и повремени послови
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; возачка дозвола Б
категорије. Кандидати треба да се јаве на горе наведени
број телефона.

АТЕЉЕ БУДОАР ДОО
11000 Београд, Узун Миркова 10/5
тел. 065/3030-181
e-mail: budoaroffice@gmail.com

Шивач - израда женских одела и
комплета
пробни рад два месеца
2 извршиоца

18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040, локал 132

УСЛОВИ: да је пунолетни држављанин РС; да има општу
здравствену способност; да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
месеци или за казњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу; да му раније није
престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине тј.јединице локалне самоуправе
због теже повреде дужности из радног односа; да има
високо образовање из области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова; мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама); на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; да има положен државни стручни испит; да
има најмање пет година радног искуства у струци.Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођење, адресу становања, број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, податке о
врсти и дужини искуства у струци кандидата, податке о
стручном усавршавању и податке о посебним областима
знања. Пријава мора бити својеручно потписана.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати достављају:
диплому о стручној спреми, извод рођених, уверење о
држављанству, исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искусство), уверење Полицијске управе да није
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци (издато након оглашавања), уверење о положеном државном испиту (лица са положеним правосудним испитом достављају уверење о положеном правосудном испиту). Сви докази морају бити у оригиналу
или овереној фотокопији. Одредбом чл. 9 и чл. 103
Закона о општем управном поступку прописано је, да
између осталог, орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи о
чињеницама о којима се води службена евиденција су:

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, шивач; минимум две године радног искуства; искуство у изради целог
комада, женских одела и комплета, као и искуство у раду
са високо квалитетним материјалима; рад на штеперици и
оверлоку. Кандидати своје пријаве могу поднети на горе
наведену имејл адресу. За остале инфомације, контакт особа је Софија Смиљковић - 065/3030-181. Рок за пријављивање на конкурс је 24.09.2020. године.

САЛОН ЗА ФРИЗЕРСКЕ И
КОЗМЕТИЧКЕ УСЛУГЕ “ТМИНС”
11000 Београд, Далматинска 65
тел. 064/165-10-80

Мушко женски фризер
УСЛОВИ: Потребно радно искуство; без посебних знања и
вештина; возачка дозвола није потребна; рад у сменама.
Сви заинтересовани кандидати се јављају на контакт тел.
064/165-10-80, контакт особa Слободанка Томашевић или
na e-mail: agencijatmins@gmail.com

“МАРКИЗА”
РАДЊА ЗА ИЗРАДУ РОЛЕТНИ
И ХАРМОНИКА ВРАТА
11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 17
тел. 063/103-6963

Комерцијалиста - продавац
УСЛОВИ: потребно радно искуство; основна информатичка
обука (Windows, Word, Exel, Eksplorer, Outlook), возачка дозвола Б категорије.

Магационер
на одређено време
УСЛОВИ: III степеном стручне спреме, обавезна возачка
дозвола Б категорије, потребно радно искуство.
ОСТАЛО: рад у малопродаји и велепродаји. пријаве слати на имејл: posao@markiza.rs или се јавити на телефон:
063/103-6963, контакт особа: Зорица Петровић.

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

Трговина и услуге

“MARKO TRANS CARGO”
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ

SZKR “SILHOUETTE BEAUTY
STUDIO”

Вулканизер

Козметичар - педикир и маникир - масер
2 извршиоца

Крагујевац
тел. 065/84-00-901
e-mail: office@markotc.com

УСЛОВИ: II или III ниво квалификација, без обзира на занимање; пожељно радно искуство.

Руковалац грађевинске механизације багером

11070 Нови Београд, Неде Спасојевић 13б
тел. 063/310-200

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме. Пријаве слати
на e-mail: natasa.silhouette@gmail.com у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН ВАЛ-П

ПСИЛАБ ДОО

11000 Београд, Богдана Жерајића 24 а
e-mail: office@psilab.rs

Менаџер продаје
на терену, на одређено време, 6 месеци
УСЛОВИ: VII, VI, IV степен стручне спреме, мединска,
хемијска, (физико - хемичари), и економско комерцијална
струка; без обзира на радно искуство, средњи ниво знања
енглеског језика, знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, активани возач. Обезбеђен службени ауто.
Кандидати своје радне биографије могу упутити на имејл
адресу: Office@psilab.rs Рок за пријем пријава је 15.09.2020.

УСЛОВИ: II ниво квалификација, без обзира на занимање;
пожељно радно искуство.

21000 Нови Сад, Фејеш Кларе 52а
тел. 064/0843-635

ОСТАЛО: кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл: office@markotc.com, могу да се јаве лично у
просторије послодавца, адреса у Крагујевцу, Саве Ковачевића 58А или се могу јавити на контакт телефон: 065/8400-901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније
до 26.09.2020. г.

Фризер

37000 Крушевац, Цара Лазара 229
e-mail: trendplay@mts.rs

Рад у сменама. Јављање кандидата на горе наведени број
телефона. Рок пријаве 26.09.2020. године.

Оператер на аутоматима и рулетима
пробни рад

KLEFFMAN ДОО

Oпис посла: уплата и исплата на аутоматима и рулету;
рад са благајном; попис финансијског стања; рад у шанку;
комуникација са играчима.

ТИС МИТРОВИЋ ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб
тел. 063/114-23-36
е-mail: nikola.glisic@tismitrovic.co.rs

Трговац/продавац
у малопродаји, место рада: Београд
- на општинама Вождовац, Раковица,
Чукарица и Нови Београд
8 извршилаца
УСЛОВИ: III/IV ССС; радно искуство: небитно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 30.09.2020. године. Кандидати могу да се јаве на телефон 063/114-23-36 или да своје
пријаве да доставе путем имејла. Лице за контакт: Никола
Глишић.

“AL RAWAFED SRBIJA” DOO
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 011/403-32-00

Правник
на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник, пожељно искуство у привреди, познавање рада на
рачунару (MS Office), возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика (виши ниво). Пријаве слати на e-mail:
bojana.obucina@alrawafed-serbia.com до 30.09.2020. године.

“INDUCO” DOO
11070 Нови Београд, Гандијева 17

Канцеларијски комерцијалиста приправник
на одређено време до 12 месеци
Комерцијалиста на терену - приправник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме комерцијалног смера,
возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail:
posao@induco.rs у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

СЗТР “ЗОЋА ПЛУС“
Крагујевац
тел. 063/80-19-808, 064/28-77-968
e-mail: nemanja.radovanovic.kg@hotmail.com

Поправка моторних возила
пробни рад месец дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: средња стручна спрема, смер - аутоелектричар, аутомеханичар; радно искуство није неопходно. Начин конкурисања: кандидати своју радну биографију
могу доставити на мејл: Nemanja.Radovanovic.kg@hotmail.
com, могу да се јаве лично послодавцу, адреса Новосадска
бр. 22, сваког радног дана од 09 до 17 часова или могу да се
јаве на телефоне: 063/80-19-808 или 064/28-77-968, најкасније до 01.10.2020. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 062/331-726
e-mail: vesela.manasijevic@kynetec.com

Теренски анкетар
привремени и повремени послови, место
рада: Шумадијски округ и територија
Централне Србије
20 извршилаца
УСЛОВИ: III ССС, радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 10.09.2020. године. Кандидати могу контактирати
послодавца путем телефона или доставити радне биографије на имејл адресу послодавца, лице за контакт: Весела
Манасијевић.

BOSSX DOO, UŽICE
Ужице, Димитрија Туцовића 27/2
e-mail: serbiatvnet@gmail.com
тел. 061/550-0550

Маркетинг извршилац на терену
на одређено време
29 извршилаца
УСЛОВИ: I-VII степен стручне спреме; радно искуство: 3
месеца на пословима у области маркетинга.
ОСТАЛО: Теренски рад. Рок трајања конкурса: до попуне.
Кандидати могу послати радну биографију на e-mail послодавца или га контактирати путем телефона. Лице за контакт: Предраг Марковић.

NOVEX DOO
Болеч, Партизанска 81а
тел. 063/8866-475

Шивач
УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме.

SWANBELL LANGUAGE CENTAR
11030 Београд, Пожешка 52
e-mail: milivojedanilovic@gmail.com

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Пожељно радно искуство. Контакт са послодавцем можете остварити слањем радне биографије на горе
наведени имејл.

КОМПАНИЈА
TEEMPO ESPORTS DOO

ТРЕНД ПЛЕЈ ДОО

УСЛОВИ: III ССС без обзира на занимање.
Нудимо: рад у уређеној и професионалној средини; сигурна
зарада; плаћени трошкови превоза; бонус; могућност константног и личног напретка.
ОСТАЛО: рад у сменама. Трајање конкурса до 15.09.2020.

УГОСТИТЕЉСКО ТРГОВИНСКА
РАДЊА “КОД ЛАФА”
18000 Ниш, Угао војводе Вука и Вождове, локал 3
тел. 062/353-081

Радник на роштиљу
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и занимање; рад у сменама; рад на скари, у продаји и на помоћним пословима. Заинтересовани кандидати јављају се на
контакт телефон: 062/353-081.

BALOON PARTY DECOR
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 106а
тел. 064/4455-300

Радник на пословима декорације и у
цвећари
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство: пожељно је радно искуство на
пословима декорације или у цвећари. Kандидати треба да
се јаве на контакт телефон: 064/4455-300.

ECO-RECYCILG DOO
21000 Нови Сад
e-mail: office@ecorecycling.rs

Заменик руководиоца за безбедност и
здравље на раду
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (240 ЕСП) из области
техничко-технолошких, прирпдно-математичких наука
(еколог, инжењер заштите животне средине), пожељно:
положен стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду, положен стручни испит из области
заштите од пожара, поседовање возачке дозволе Б категорије, лице које није кажњавано за било које кривично
дело, познавање рада са MS Office пакетом. Биографију и
пропратно писмо послати на e-mail: office@ecorecycling.rs

„ПАЛМА ДИГ“
31000 Ужице, Хероја Луна 1
тел. 065/266-8312

11000 Београд, Палацкова 8
тел. 063/280-535

Возач погребног возила
на одређено време

Тестер рачунарског софтвера

УСЛОВИ: Без обзира на степен и врсту квалификације, положен возачки испит Б категорије, познавање основа рада
на рачунару. Телефон за контакт: 065/266-8312, особа за
контакт Драгош Веселиновић, e-mail: dragosveselinovic80@
gmail.com Оглас траје до 02.10.2020. године.

УСЛОВИ: радно искуство у Steam Dota2 платформи; обавезно је познавање арапског и енглеског језика и писма. CV
послати на е-mail: marko@tempoesports.gg
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ЗБЕТ. РС ДОО ЗА ПРОМЕТ
И УСЛУГЕ КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Краља Милана четвртог 86
тел. 060/550-4642

Благајник - оператер
са местом рада у Ариљу
2 извршиоца
УСЛОВИ: III-IV ССС, основно познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу слати пријаве за посао
поштом или на e- mail marija.blagojevic@zbet.rs Контакт
телефон: 060/5504642, контакт особа: Марија Богдановић.
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
до 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: Завршена основна школа. Пријаве са кратком
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност
услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за
који конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани
кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Информатичар
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, информатичар са
вишом односно високом струковном школом Потребна
документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија која не
може бити старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци), уверење из СУП-а.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву са биографијом и потребном документацијом, доставити на адресу: Дом здравља Кучево, Жике
Поповића бр. 48 12240 Кучево, са назнаком „Пријава на
оглас за радно место ___________ редни број __________”.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Возач
у санитетском превозу, у Одсеку за
санитетски превоз, на одређено време
Опис послова: врши превоз пацијената у друге здравствене
установе као и у оквиру Дома здравља, помаже у транспорту непокретних пацијената, врши превоз запослених
и других лица по налогу руководиоца, врши превоз робе
погодне за превоз путничким или комби возилом, правилно попуњава путне налоге за потребе превоза дијализних
и других пацијената и исте доставља одговорном возачу,
води рачуна и проверава уредност саобраћајне документације за возило којим врши превоз, одговоран је за правилну
употребу возила и његово наменско коришћење као и за
безбедан превоз путника, одговоран је и за уредно функционисање возила и сигналних уређаја, одговоран је за
материјал и опрему коју превози, врши редован преглед
возила у циљу његовог нормалног функционисања и одржавања, врши све ситније поправке на возилу као и редовно одржавање возила (промена уља, промена филтера,
подмазивање возила, прање возила и сл.), благовремено
пријављује оштећења и кварове на возилу одговорном
возачу, обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
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УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, обавезни су
следећи услови: средња стручна спрема или КВ спрема,
возачка дозвола Б и Ц категорије. Уз пријаву на оглас са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, као
доказ о испуњености услова потребно је доставити и:
оверену копију дипломе о завршеној школи; фотокопију
возачке дозволе (очитане податке са возачке дозволе);
фотокопију личне карте (очитане податке са личне карте);
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су диплома или уверење издати на девојачко презиме).
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос; уколико изабрани кандидат не достави горе
наведена документа у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација које могу
бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима
који не буду изабрани не враћа се поднета документација.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: “Дом здравља Мало Црниће” Стишка бб, поштански фах
70, 12311 Мало Црниће, са назнаком “Пријава на оглас”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у
разматрање.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/50-52-73

Доктор медицине
за потребе Службе за патолошкоанатомску дијагностику, на одређено
време од 12 месеци, пробни рад од 3
месеца
2 извршиоца
Лекар специјалиста патологије
за потребе Службе за патолошкоанатомску дијагностику, на одређено
време од 12 месеци, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником о
организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац и то за: посебан услов за заснивање радног
односа за послове доктора медицине за потребе Службе за
патолошко - анатомску дијагностику је: радно или волонтерско искуство у наведеној служби здравствене установе
на терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место
доктор медицине; уверење о положеном специјалистичком испиту за радно место лекара специјалисте; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, e-mail адресом. Кандидати доказују радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање
односно волонтирање) потврдом о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно потврдом о волонтерском стажу у струци
од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на
пријави наведу за која радна места конкуришу (било да
конкуришу на једно или на више радних места). Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице). Дозволу за
рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат
из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат
не достави горе наведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење

пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Оглас је објављен на сајту Министарства здравља Републике Србије и на сајту Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички
центар Крагујевац, ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац,
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место ___________ (обавезно назначити за које се
радно место конкурише односно навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9
тел.034/853-349

Стоматолошка сестра - техничар
у амбуланти, на одређено време, ради
замене привремено одсутне запослене
због дужег боловања, до њеног повратка
са боловања
УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа стоматолошког или другог смера; положен стручни - приправнички
испит; лиценца за рад или решење о упису у комору; најмање шест месеци радног искуства. Опис послова: утврђен
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
Потребна документа: пријава на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и имејл адресом; оверена фотокопија дипломе о стручној спреми; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
оверена фотокопија лиценце за рад издатог од надлежне
коморе или решења о упису у надлежну комору. Оригинали или оверене фотокопије не смеју бити старији од 6
месеци. 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.
Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Лапово. Изабрани кандидат је обавезан да приликом заснивања
радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве у затвореној коверти слати или доставити
лично на адресу: Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, ул.
Иве Андрића 9, са обавезном назнаком ”Пријава на конкурс за заснивања радног односа на одређено време за
радно место стоматолошка сестра - техничар у амбуланти”.
На полеђини коверте обавезно написати име и презиме
кандидата. Све додатне информације се могу добити на
телефон 034/853-349. Пријаве се могу поднети у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас је
објављен и на огласној табли ДЗ Лапово, интернет страницама Министарства здравља Републике Србије и ДЗ Лапово. Избор кандидата ће извршити директор ДЗ Лапово.
Одлука о избору кандидата ће бити објављена на интернет
страници ДЗ Лапово www.dzlapovo.rs у делу „Конкурси” и
неће се достављати учесницима јавног огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
Прешево, 15. новембар 88

1. Ликвидатор
на одређено време ради замене
запослене до њеног повратка са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета, за рад у Служби за
опште, правне и економско-финансијске
послове
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар
или гимназија. Кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи; извод из матичне
књиге рођених; држављанство; кратку биографију са адресом, контакт телефоном, имејл адресом. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас је
објављен и на интернет страници Министарству здравља
Републике Србије. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
у радни однос, подаци се не могу користити у друге сврхе.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора
о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Пријаву са докумен-
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Медицина
тацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу
доставити на адресу: Дома здравља Прешево, у Прешеву
(Кадровска служба) - 15. новембар бр. 88. Непотпуне,
неблаговремене пријаве у којима није наглашено радно
место за које се конкурише неће се разматрати.

оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене
радом; обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом. За свој рад одговоран је непосредном
руководиоцу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
СОКОБАЊА

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној
коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „Пријава на конкурс за
пријем домара/мајстора одржавања, одсек за одржавање
објекта на неодређено време - 1 (један) извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе
следећа документа: кратку биографију, фотокопију личне
карте, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.) Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или
оспособљеност, 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. Оглас објавити на
огласној табли Националне службе, Интернет страници
Министарства здравља Републике Србије као и на сајту
Клинике. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Спремачица
просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
од 3 месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеној основној школи, фотокопију личне карте, кратку биографију. Пријаве се подносе на
адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања,
ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Финансијско-рачуноводствени
аналитичар
УСЛОВИ: високо образовање, економске струке, на основним академским студијама, најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно спец. стр. студ, по проп.од 10.09.2005. год. или
осн. студ. у трајању од најмање 4 године, до 10.09.2005.
год.; знање рада на рачунару и најмање три године радног
искуства.

Помоћни радник
на нези болесника
УСЛОВИ: Основна школа.
ОСТАЛО: Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
приложи и следећу документацију у фотокопији: диплома
о завршеној траженој школи, кратка биографија са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-600

Оглас објављен у публикацији “Послови” 12.08.2020.
године, поништава се за радно место: домар/мајстор одржавања, Одсек за одржавање објекта.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧИЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-600

Домар/мајстор одржавања
Одсек за одржавање објекта
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - машински техничар,
најмање 1 година радног искуства на одговарајућим пословима.
Опис послова: Обавља послове машинисте; обавља самостално и у тиму послове одржавања и поправци термотехничких уређаја на Клиници; обавља све хитне радове
на термотехничким инсталацијама; отклања кварове и
обавештава непосредног руководиоца о уоченим направилностима у објекту; обавља редовне прегледе свих термотехничких према плану одржавања; заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и
стање инвентара; обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице; по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Доктор медицине
у хитној помоћи, за рад у Служби за
хитну медицинску помоћ са санитетским
превозом, са скраћеним радним
временом, на одређено време, због
повећаног обима посла, најдуже до 24
месеца
Опис посла: збрињава пацијенте на месту повређивања,
односно нагло насталог обољења, којима је неопходно
указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; утврђује време и узрок смрти; обавља амбулантне прегледе и збрињавање I, II, III реда хитности, спроводи теренски рад на јавним местима, саобраћајницама,
у природи, приватним становима и др., збрињава стања
која угрожавају живот, прима и тријажира позиве по степену хитности, даје савете; обезбеђује јавне, спортске и
културне манифестације; реагује у ванредним ситуацијама; одређује начин лечења, упућује на хитну дијагностику, спец. консултативне прегледе и на болничко лечење;
ради на апаратима - ЕКГ, дефибрилатор, кисеоник; обавља
медикацију, предњу тампонаду носа, пласира назогастричну сонду; збрињава ургентна психијатријска, неуролошка, педијатријска, интернистичка, хируршка, ортопедска
и гинеколошка стања и збрињава политрауматизоване
пацијенте; обавља лекарску пратњу у институције вишег
нивоа и при отпусту истих; учествује у раду Комисије за
спровођење јавних набавки, именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама; обавља послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора,
а који су из делокруга рада службе у оквиру свог степена
стручне спреме односно образовања, радне способности и
занимања; одговара за свој рад начелнику службе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и 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. Додатна
знања/испити/радно искуство: стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине. Кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку
биографију, фотокопију извода из матичне књиге рођених
/ венчаних, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испит, фотокопију
лиценце лекарске коморе за самосталан рад или решење
о упису у Лекарску комору, доказ да кандидат има најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
(потврде, уверења и сл).

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у
неовереним копијама. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у
писарницу ДЗ Параћин или послати на горенаведену адресу “Пријава на конкурс за радно место доктора медицине,
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом”. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља
Републике Србије и у публикацији „Послови”, Националне
службе за запошљавање. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане пријаве, као и пријаве са
непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. За све информације можете се
обратити на телефон 035/573-186.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Доктор медицине
на одређено време до шест месеци,
замена запосленог који је на дужем
одсуству
УСЛОВИ: Високо образовање VII/1 степен стручне спреме;
медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, 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; положен
стручни испит, лиценца или решење о упису у надлежној
комори, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора
медицине, знање рада на рачунару. Као доказ испуњености
услова за радно место за које подносе пријаву на оглас,
кандидати су дужни да доставе следеће: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, или (решење о упису у комору), уверења о
држављанству не старије од 6 месеци, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, уверење суда да се не
води кривични поступак, не старије од 6 месеци, уверење
полицијске управе да кандидат није осуђиван, не старије
од 6 месеци, CV- кратка биографија са адресом. 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. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација, које могу
бити важне за доношење одлуке о пријему. Коначну одлуку
доноси директор. Изабрани кандидати дужни су да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Потребна
документа доставити у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља Сокобања, ул Митрополита Михаила 23,
18230 Сокобања са назнаком „Пријава на оглас”.

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

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за жене
УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста гинекологије
и акушерства, стручни испит, положен специјалистички
испит, лиценца, едукација (курс) из цитологије, колпоскопије и школом ултразвука, најмање 3 године и 6 месеци радног исуства у звању доктора медицине. Пријаве
са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и
неовереним фотокопијама докумената којима се доказује
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси
са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука о избору
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем.

Посао се не чека,
посао се тражи
09.09.2020. | Број 898 |
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
Крушевац

1. Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију,
на одређено време 5 месеци, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

2. Виши физиотерапеут
за рад у Служби за физикалну медицину
и рехабилитацију при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: виша медицинска школа физиотерапеутског
смера или висока медицинкса школа струковних студија,
струковни физиотерапеут или завршен медицински факултет, основне струковне студије првог степена на студијском
програму струковни терапеут VI/1 или VI/2степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

3. Физиотерапеутски техничар
за рад у Служби за физикалну медицину
и рехабилитацију при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време, на 3 месеца због повећаног обима
посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапеутског
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Лабораторијски техничар
у дијагностици, за рад у Служби
микробиолошке дијагностике при
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа лабораторијског смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Гинеколошко-акушерска сестра/
бабица
у породилишту, у Одељењу акушерства
Службе за гинекологију и акушерство са
неонатологијом, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, гинеколошко-акушерског смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра - техничар
у трансфузиологији за рад у болничкој
банци крви Службе за трансфузиологију
при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или лабораторијског смера, IV или V степен, стручни испит; лиценца,
завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

7. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време, на 3 месеца због
повећаног обима посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.
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8. Медицинска сестра - техничар
на инфективном одељењу за рад у
Служби за пнеумофтизиологију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

9. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Служби за неурологију, на
одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

10. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Одељењу за стационарно лечење
у Служби за педијатрију, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
педијатријског смера, IV степен, стручни испит, лиценца,
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

11. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Одсеку за палијативно лечење
Служби за продужено лечење и негу,
на одређено време, на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

12. Медицинска сестра - техничар
у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају психијатријску
делатност, које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка
за рад у Служби за психијатрију, на
одређено време, на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

13. Медицинска сестра - техничар
у амбуланти у Служби за психијатрију,
на одређено време, на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа, IV степен, стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

14. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Првом одељењу - хируршка
инфекција и колоректална хирургија у
Служби за хирургију, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

15. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Трећем одељењу - општа и
хепатобилијарна хирургија у Служби
за хирургију, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању

16. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

17. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима за
рад у Служби за оториноларингологију,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

18. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Служби за офталмологију,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

19. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
за рад у Одељењу за стандардну негу
Службе за урологију, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

20. Медицинска сестра - техничар
у ургентним службама и реанимацији
у Служби пријема и збрињавања
ургентних стања при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног обима
посла
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
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), oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. Пријавом на
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена
документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Оглас објављен и на web сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Републике Србије.
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 адресу: Општа болница Крушевац, 37000
Крушевац, Косовска 16.
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Доктор медицине
у Одељењу за епидемиолошки надзор
Центра за контролу и превенцију
болести, на одређено време, до 6
месеци, због повећаног обима посла
5 извршилаца
Опис послова и радних задатака: организује и спроводи
мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, прати здравствено стање становништва
на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и
спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним
појединцима и организацијама у заједници; систематизује
податке о кретању заразних болести и ажурира одговарајуће базе података. Припрема периодичне извештаје о
кретању заразних болести. Учествује у координацији и надзору над спровођењем активности у оквиру епидемиолошког надзора над заразним болестима. Учествује у активностима у ванредним стањима и импементацији одредби
Међународног здравственог правилника везаних за заразне болести. Учествује у изради извештаја о кретању заразних болести на територији Републике Србије. Учествује у
изради водича, упутстава и стручно- методолошких препорука у оквиру епидемиолошког надзора над заразним болестима. Учествује у спровођењу континуираних едукативних
активности здравствених радника из делокруга надлежности и здравствено-васпитних активности опште популације
путем комуникације са медијима. Припрема периодичне
извештаје о кретању заразних болести. Обавља лекарске
прегледе посебних категорија становништва које подлежу
обавезним здравственим прегледима, у амбуланти и на
терену у складу са одредбама закона. Спроводи здравствено васпитање о мерама и поступцима за спречавање
настанка заразних болести. Одржава пословне контакте са
корисницима услуга, учествује у припреми уговора и анекса уговора за кориснике услуга. Прати, анализира, даје
мишљење и извештава о изолованим патогенима, према
категоријама становништва. Обавља и друге мање сложене послове и задатке из делокруга рада Одељења за епидемиолошки надзор, по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци у звању
доктора; активно знање енглеског језика; знање рада на
рачунару; организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.org.
rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др
Милан Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др Суботића
бр. 5, са назнаком „За конкурс - доктор медицине”. Само
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „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”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Технички секретар
у Координационом центру за
јавноздравствене претње, ванредна
стања и ванредне ситуације Комуникациони Центар, Центра за
контролу и превенцију болести, на
одређено време, до 6 месеци, због
повећаног обима посла
4 извршиоца
Опис послова и радних задатака: обавља административне послове, врши прикупљање извештаја са терена и
из Института у вези са појавом заразних болести и других претњи по здравље становништва, прати литературу
и извештаје земаља у окружењу о мерама заштите ста-

Бесплатна публикација о запошљавању

новништва од заразних болести, пружа подршку сарадницима у комуникационом центру у извршавању дневних,
месечних и годишњих активности. Комуницира са странкама путем телефона, прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја,
пружа подршку у обради података из делокруга рада организационе јединице, обавља и друге послове по налогу
начелника Центра. За свој рад одговара начелнику Центра.
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору;
знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_priljeva@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије
“Др Милан Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др Суботића
бр. 5, са назнаком „За конкурс - технички секретар”. Само
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „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”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ
“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Спремачица
у Одељењу за техничке и помоћне
послове Службе за правне, финансијскорачуноводствене, техничке и помоћне
послове, на одређено време, до 12
месеци, због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова и радних задатака: Одржава чистоћу у радним и заједничким просторијама, санитарном блоку са
обављањем текуће дезинфекције. Одржавања чистоћу
зелених површина и дворишта Института. Обавља и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу шефа
Одељења и начелника Службе. За свој рад одговара шефу
Одељења и начелнику Службе.
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: veljko_milekic@batut.
org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије “Др
Милан Јовановић-Батут”, 11000 Београд, Др Суботића бр. 5,
са назнаком „За конкурс - спремачица”. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „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

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа;
положен стручни испит, предвиђен пробни рад; искуство
у раду са полупокретним, непокретним пацијентима; радно искуство у струци минимум 3 месеца. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом, неоверене фотокопије дипломе
о завршеној школи, положеног стручног испита. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у затвореним
ковертама на наведену адресу Клинике - Правна служба, са
назнаком „Пријава за оглас” са навођењем радног места за
које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у
листу „Послови” Националне службе за запошљавање као
последњег дана рока за подношење пријава до 14 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.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Референт за финансијско
рачуноводствене послове
за рад у Одељењу за рачуноводство
у Служби за економске послове, на
одређено време, на 3 месеца због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме,
знање рада на рачунару.
УСЛОВИ: 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), изјаву или доказ о познавању 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. Опис послова: према Правилнику
о организацији и систематизацији послова Опште болнице Крушевац. Рок за подношење пријава 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Оглас објављен и на web
сајту Опште болнице Крушевац и Министарства здравља
Републике Србије. 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, на адресу: Општа болница
Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16.

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење
и здравствену негу и хигијенско
епидемиолошку заштиту на одређено
време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду; посебни услови: 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 14/2020”. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: средње образовање у трајању од
четири године /медицинска школа/медицинска сестра-техничар, стручни испит; лиценца и решење о упису у комору;
најмање годину дана радног искуства у наведеном звању.
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском школом, медицинска сестра/техничар на осталим болничким
одељењима.
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ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце
и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну
карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује
здравствена способност без ограничења за рад на радном
месту за које је расписан оглас, уверење да није осуђиван,
уверење да се не води кривични поступак, дужан је да
достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни
однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове ОБ
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска
број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у
Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узета у
разматрање при избору кандидата. Текст јавног огласа се
објављује и на интернет страници Министарства здравља,
огласној табли и сајту Опште болнице Петровац на Млави.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци, на
замени запослене која се налази на
породиљском одсуству и одсуству са
рада ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручности, завршен медицински
факултет; положен стручни испит; пожељно радно искуство у струци.
ОСТАЛО: уз пријаву на оглас доставити и доказе о испуњавању услова огласа у погледу стручне спреме и положеног
стручног испита. Пријаве поднети лично код секретарице
ДЗ “Бела Црква” или послати на горенаведену адресу, са
назнаком “За оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 013/853-020.

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

Доктор медицине
специјалиста у радиолошкој
дијагностици, пробни рад 3 месеца
Опис послова: врши снимања у оквиру своје специјалности,
ултразвучне дијагностичке прегледе и контрастне прегледе ГД-а, чита снимке стандардне, радиографске дијагностике и мамографије и пише извештаје о нађеном стању,
одговара за употребу заштитних средстава при раду у зони
јонизујућег зрачења, фактурише пружене здравствене
услуге, ради и друге послове из области своје струке по
налогу начелника службе којем је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образовање медицински факултет: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10.септембра 2005.године и завршена специјализација из радиологије; на основним студијама у трајању
од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године и завршена
специјализација из радиологије. Радно искуство / додатна
знања / испити: стручни испит; лиценца; извештај о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења,
лиценца или решење о упису у комору; специјалистички
испит; најмање три године и шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине познавање рада на рачунару
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном
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факултету, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства.
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле, пробни рад
3 месеца
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице; ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе; врши дијагностику и благовремено лечење пацијената; указује хитну медицинску помоћ;
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента; прописује лекове и медицинска средства; спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене
заштите; у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни
ниво; на основу мишљења доктора медицине специјалисте
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво; води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа; даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање - високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским
студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Радно искуство/ додатна знања / испити: стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез
Данилова 16, ИВ спрат, соба бр.12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 26.08.2020.
године, поништава се за радно место: административни радник, на одређено време од 6 месеци због
повећаног обима посла, у Служби за економско-финансијске, правне, техничке и друге сличне послове.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
1) Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту
одраслих грађана са кућним лечењем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршен медицински факултет
(звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме);
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат уз пријаву,
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце
издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне
карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са

навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

2) Медицинска сестра - техничар
општег смера, у Служби за здравствену
заштиту одраслих грађана са кућним
лечењем
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу медицински школу
IV степен стручне спреме (звање медицинска сестра техничар општег смера са IV степеном стручне спреме); положен стручни испит; лиценцу за рад; познавање рада на
рачунару; возачку дозволу. Кандидат уз пријаву, подноси
следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној
школској спреми; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне коморе; фотокопију личне карте; фотокопију
возачке дозволе; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства” бр. 17 Гроцка или непосредно у
канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома
здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како
достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс,
биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка,
а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка. Оглас је објављен и на веб сајту
Министарства здравља РС.

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

Медицинска сестра - техничар
у ургентним службама и реанимацији,
Амбуланта за тријажу и хитан пријем
педијатрије, Служба хитне и амбулантне
педијатрије
2 извршиоца
Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
Служба кардиологије
Медицинска сестра - техничар
на интензивној нези нивоа 2, Одељење
неонаталне хирургије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског или општег смера; положен стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног струног
испита. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно
искуство о 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.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1
тел. 034/323-087

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 896/897
дана 26.08.2020. године, поништава се у целости за
радно место: цитоскринер, у Одељењу цитолабораторије у Служби за здравствену заштиту жена Дома
здравља Крагујевац, 4 извршиоца.
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Виши санитарно-еколошки инжењер
УСЛОВИ: завршена медицинска школа, VI степен стучне спреме; положен стручни испит; познавање рада на
рачунару; минимум 1 годину радног искуства у струци из
области здравства; возачка дозвола за Б категорију. Као
доказ о испуњености ових услова кандидати подносе - неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас
са биографијом, бројем телефона, адресом и е-маил адресом; фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи,
VI степен стучне спреме; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију уверења о личним подацима
из матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине
радног стажа; фотокопију возачке дозволе за Б категорију.
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани
о резултатима огласа. Документација неће бити враћена
подносиоцима пријава за оглас. Одлуку о избору кандидата
који ће бити примљени у радни однос на неодређено време доноси директор. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује
Одсек за опште, правне и техничке послове Завода за јавно
здравље Пожаревац. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне
службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Оглас је објављен
и на званичној web страници Завода за јавно здравље
Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и на web страници Министарства здравља РС. Пријаве на оглас доставити на адресу:
Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац, са назнаком „За оглас“
или директно у Одсек за опште, правне и техничке послове,
сваког радног дана од 07.00 до 14.30 часова.

Здравство и социјална заштита
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ
АПАТИН
25260 Апатин, Београдска 1
тел. 025/773-355, факс: 025/773-139
e-mail: apatindsp.ust@minrzs.gov.rs

Социјални радник
на одређено време до повратка
запослене (одсутне за време трудноће,
породиљског одсуства, односно ради
неге детета)
УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају следеће услове: опште услове утврђене Законом; посебне услове утврђене Законом и статутом Установе и то: да су држављани Републике Србије; да су стекла
високо образовање на студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на оснивним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; изузетно: на студијама првог степена по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и високо образовање у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо бразовање
до 10. септембра 2005. године и радним искуством на тим
пословима стеченим до дана ступања на снагу Уредбе о
Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору; да имају: лиценцу за обављање
послова, у складу са законом који уређује социјална
заштита и прописима донетим на основу закона; знање
рада на рачунару, најмање једну годину радног искуства
у струци, у складу са прописима којима се уређује област
социјалне заштите. Кандидат уз пријаву доставља: кратку
биографију (CV), оригинал или оверену копију дипломе и
потврду о радном искуству. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
“Послови”. Текст конкурса објавиће се и на огласној табли
Националне службе за запошљавање Апатин. Пријаве се
достављају путем поште на адресу: Дом за старе и пензионере Апатин, ул. Београдска бр. 1, или лично, у затвореној
коверти са назнаком ”Пријава на конкурс”.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА
ЛИЦА “VILLA MIR LUX”
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 37а
тел. 021/3829-200, 066/387-909
e-mail: villamirlux@gmail.com

Хигијеничар
на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: услови рада: рад у сменама; обезбеђен превоз,
пробни рад.

Кувар
на одређено време, 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови рада у сменама, пробни рад, радну биографију доставити на увид.
ОСТАЛО: Пријављивање кандидата на горе наведену
e-mail адресу или бројеве телефона. Рок за пријављивање
кандидата је 24.09.2020. године.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„СЕНИОР ПЛУС“
Барајево, Липовачки пут 13
тел. 062/308-6652
e-mail: seniorplusfinansije@gmail.com

Неговатељ/неговатељица
6 извршилаца
УСЛОВИ: образовање: небитно; пожељно радно искуство
на сличним пословима.

Хигијеничар/хигијеничарка
4 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: небитно; пожељно радно искуство
на сличним пословима.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.10.2020. Кандидати могу
контактирати послодавца путем телефона 062/308-6652,
лице за контакт: Jелена Миловановић.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА АД
15220 Коцељева, Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173
e-mail: vskoceljeva@gmail.com

Ветеринар
за рад у амбуланти и на терену
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине, положен државни испит, важећа лиценца, возачка дозвола.
Нудимо: редовну зараду, могућност професионалног усавршавања.
ОСТАЛО: Рад на терену и рад у амбуланти Доње Црниљево, стан обезбеђен, и рад у амбуланти Коцељева. Контакт
телефон 063/706-5527, Чедомир Илинчић.

Индустрија и грађевинарство
ДОО „МЕРКУР” МРЧАЈЕВЦИ
Мрчајевци бб, 32000 Чачак

Радник у производњи
читање техничких цртежа, на одређено
време од шест месеци
УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинског или грађевинског смера; пожељно радно искуство на наведеним
пословима.

Бравар - варилац
на одређено време од шест месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме;
предност имају кандидати са радним искуством.
ОСТАЛО: Теренски рад; радно место са повећаним ризиком; обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Пробни рад.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве Божидару Павловићу на телефон 063/1508-400 или да свој CV
пошаљу на e-mail: doo.merkur@eunet.rs

АД ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Милоша Обреновића 39
тел. 064/880-4514
e-mail: radionica@pekara.co.rs

Сменски електричар
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме - електромеханичар; IV
степен стручне спреме: електротехничар енергетике, електротехничар електронике, електротехничар електромеханике; КВ.
ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад. Контакт са послодавцем: слање пријаве за посао мејлом и јављање кандидата на телефон, 064/880-4514, лице за контакт: Душан
Врбашки. Достављање радних биографија на увид, имејл:
radionica@pekara.co.rs.

“YUKK- ZIPPLAST”
ДОО ПОЖЕГА
Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179
e-mail: posao@zipplast.co.rs

Бојење патент затварача и лакирање
клизача за патент затвараче
на одређено време од 6 месеци, са
могућношћу преласка у радни однос на
неодређено време
2 извршиоца
Опис посла: припрема рецептура и одговарајуће документације, рад на бојењу спиралног патент ланца и текстилних
трака за метални патент ланац, послови припреме и лакирања клизача патент затварача, праћење стања опреме на
којој ради, пратећи послови у процесу бојења и лакирања.
УСЛОВИ: III-VII ССС, мајстор, техничар. струковни
инжењер или инжењер: хемијске, технолошке, текстилне,
металуршке, машинске или металске стрзке, са или без
радног искуства (за почетнике предвиђена додатна обука),
основно знање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, активни возач. Предвиђена претходна провера радних способности. Пријаве и CV са копијом доказа о стручној
спреми доставити у року од 8 дана од дана објављивања,
на e-mail: posao@zipplast. co.rs

DRATEX DOO
31205 Севојно, Мајке Јевросиме 12
тел. 063/601-155

Послужилац машина и уређаја за
прераду полимера
на одређено време од 3 месеца

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: I-VII ССС, без обзира на образовни профил,
пожељно је радно искуство бар 12 месеци на машинама
за бризгање пластике (није обавезан услов) и поседовање
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возачке дозволе Б категорије (није обавезан услов). Телефон за контакт: 063/601-155. Заинтересовани кандидати,
без обзира на степен и врсту квалификације, могу се јавити на контакт телефон послодавца. Конкурс је отворен до
01.10.2020. године.

„KONSTRUKTEL“
ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п
тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци
(могућност заснивања радног односа на
неодређено време)
10 извршилаца
(1 особа са инвалидитетом)
Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова,
извођење радова унутар и ван објекта.
УСЛОВИ: III - IV ниво, без обзира на стечену квалификацију; радно искуство: небитно; возачка дозвола Б категорије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel); руковање
алатом - пожељно; упорност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад.
ОСТАЛО: теренски рад, обезбеђени превоз и смештај. Пробни
рад 1 месец. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да
се јаве на телефон 060/0202-590, лице за контакт: Тамара Јокић.

БЕОПУМПЕ ДОО БЕОГРАД
11080 Земун
тел. 011/2199-196

Машинбравар
2 извршиоца
УСЛОВИ: III/IV ССС, потребно радно искуство од 5 година.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве могу
слати на број телефона: 011/2199-196.

“ОБИ“ ДОО БЕОГРАД
34000 Крагујевац, Шумадијске дивизије 1А
e-mail: milka@obikg.rs

Помоћни грађевински радник
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификација и на занимање
(грађевински радник, зидар, тесар..); пожељно радно искуство на истим или сличним пословима; пожељна возачка
дозвола Б категорије; предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити на
имејл: milka@obikg.rs или се могу јавити лично послодавцу,
адреса Шумадијске дивизије 1А, сваког радног дана од 07
до 15 часова, најкасније до 30.09.2020. године.

Финансијски референт
УСЛОВИ: минимум 4. ниво квалификација, економска струка;
потребно радно искуство минимум 6 месеци на пословима
референта финансија; пожељна возачка дозвола Б категорије; обавезно знање рада на рачунару; пожељно знање
енглеског језика; предвиђен пробни рад. Заинтересовани
кандидати своју радну биографију могу доставити на имејл:
милка@обикг.рс, најкасније до 30.09.2020. године.

DRAMIL GRADING DOO
18000 Ниш, Миладина Поповића 45
тел. 018/3108-102

Бравар - монтер
6 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
струке; радно искуство: 6 месеци; познавање енглеског или
немачког језика, почетни или средњи ниво. Услови рада:
радно место са повећаним ризиком; теренски рад; обезбедјена исхрана и смештај. Заинтересовани кандидати се
јављају на контакт телефоне: 018/3108-102; 064/140-9008;
062/179-2292; 060/097-9744.

радно место са повећаним ризиком; теренски рад; обезбедјена исхрана и смештај. Заинтересовани кандидати се
јављају на контакт телефоне: 018/3108-102; 064/140-9008;
062/179-2292; 060/097-9744.

Заваривач
6 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
струке; радно искуство: 6 месеци; важећи атест. Услови
рада: радно место са повећаним ризиком; теренски рад;
обезбеђена исхрана и смештај. Заинтересовани кандидати
се јављају на контакт телефоне: 018/3108-102; 064/1409008; 062/179-2292; 060/097-9744.

LEONI WIRING SYSTEMS
SOUTHEAST DOO
36000 Краљево, Јована Дерока 4А
тел. 036/242117

Техничар непланираног одржавања
монтаже и електричног тестирања
ПЈ Краљево
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (техничког усмерења); пожељно искуство на истим или сличним пословима;
познавање MS Office-а; пожељно знање енглеског језика;
одговорност; способност за тимски рад; спремност за рад под
притиском.
Главни задаци и одговорности: Обезбеђује функционисање
процеса одржавања производне опреме; обезбеђује исправну
употребу одговарајућих алата и резервних делова за извођење
активности одржавања производне опреме; обезбеђује техничку доступност производне опреме; даје предлоге за унапређење процеса одржавања и производне опреме.
Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 01.10.2020. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

Техничар непланираног одржавања
припреме жице
ПЈ Краљево
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (техничког
смера); познавање MS Office-a; пожељно знање енглеског језика; пожељно радно искуство на сличним или истим
пословима; одговорност; тимски рад; спремност за рад под
притиском.
Главни задаци и одговорности: подешавање и одржавање
машина, алата, прибора; системско одржавање машина ( тест опреме ) према плану одржавања; планирање
и заказивање радова на одржавању са техничком службом; замењивање делова подложних хабању; спровођење
поправки на машинама; складиштење отпада након интервенције на машинама; вођење евиденције инвентара.
Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 01.10.2020. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

Техничар планираног одржавања
монтаже и електричног тестирања
ПЈ Краљево
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (техничког усмерења); пожељно искуство на истим или сличним пословима; познавање MS Office-a; пожељно знање
енглеског језика; одговорност; способност за тимски рад;
спремност за рад у динамичном окружењу.
Главни задаци и одговорности: одржавање производне
опреме у складу са препорукама / захтевима (стандардима), плановима одржавања; замену резервних делова
опреме везаних за објекте у складу са стандардном листом
резервних делова; одржавање и сервисирање у складу
са важећим плановима одржавања, упутствима од произвођача; опреме и важећим радним инструкцијама као и
специфичним захтевима купца; управљање софтвером;
контрола и осигурање функционалности машине; подешавање машине и компоненти; поправка и ремонт уређаја;
инсталација машина; рад према радном налогу; документација и евалуација одржавања; тестирање опреме.

Бравар - цевар
6 извршилаца

Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 01.10.2020. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
струке; радно искуство: 6 месеци; познавање енглеског или
немачког језика, почетни или средњи ниво. Услови рада:

Техничар планираног одржавања
припреме жице
ПЈ Краљево
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УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (техничког
смера); познавање MS Office-а; пожељно знање енглеског језика; пожељно радно искуство на сличним или истим
пословима; одговорност; тимски рад; спремност за рад под
притиском.
Главни задаци и одговорности: обезбеђује функционисање процеса одржавања производне опреме; обезбеђује
исправну употребу одговарајућих алата и резервних делова за извођење активности; одржавања производне опреме; обезбеђује техничку доступност производне опреме;
даје предлоге за унапређење процеса одржавања и производне опреме; одржава и сервисира у складу са важећим
плановима одржавања, упутствима од произвођаца опреме и важећим радним инструкцијама као и специфичним
захтевима купца; контролише и осигурава функционалност
машине; подешава машине и компоненте; управља софтвером.
Уколико сте заинтересовани за ову позицију, можете аплицирати до 01.10.2020. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Индустријско инжењерство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

2) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Процесна техника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.
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3) Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Производно машинство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне спреме, и други услови утврђени чланом 84 Закона
о високом образовању и чланом 135 Статута Машинског
факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми:
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству,
списак радова и сепарате објављених радова и потписану
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије
бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурсa.

ОШ “СВЕТИ САВА”
11400 Младеновац, Космајска 47
тел. 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

1) Професор разредне наставе
на одређено време до повратка
запосленог
2) Професор српског језика и
књижевности
на одређено време до повратка
запосленог, са 44,44% радног времена
3) Професор историје
на одређено време до повратка
запосленог, са 40% радног времена
4) Професор технике и технологије
на одређено време до повратка
запосленог са функције
5) Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
Услови за радна места 1, 2, 3 и 4: да кандидат има одговарајуће високо образовање; да испуњава посебне услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019 - др. закони и 6/2020)
Услови за радно место 5: средње образовање у четверогодишњем трајању; знање ромског језика; има савладан
програм обуке у складу са Правилником о педагошком и
андрагошком асистенту.
ОСТАЛО: Сви кандидати уз пријавни формулар који се
може наћи на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, подносе пријаву на
конкурс са кратком биографијом као и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) као и уколико не поседује образовање 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 да исто стекне у року од једне а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу; 2. о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 6.
доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о
раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на прет-
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ходну психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима које врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака у складу
са чланом 154 ст. 5 Закона о основама система васпитања и
образовања. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа
о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати.
Пријаве слати на горенаведену адресу или донети лично
у просторије школе радним даном од 8.00 - 12.00 часова.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“НЕВЕНА ПОПОВИЋ”
11306 Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/850-0128

Наставник солфеђа и теоријских
предмета
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима, накнадно - пре закључења уговора; потврда да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвљење, за кривично дело примање 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; уверење
о држављанству; знање српског језика. Кандидати требе да
испуне услове из члана 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18
(I) - др. закон, 27/18 (II) - др. закон, 10/19, 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи (“Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 18/13,
2/17, 9/19, 1/20). Кандидати подносе одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију
дипломе; уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених
и извод из казнене евиденције при надлежној полицијској
управи МУП-а као и да зна српски језик. Пре закључења
уговора о раду подносе и доказ о испуњености услова из
члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања (односно да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом). Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
се подносе у секретаријату ОМШ “Невена Поповић” Гроцка,
Булевар револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу поштомса повратницом-уз назнаку “За конкурс”.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА
Обреновац, Милоша Обреновића 90
тел. 011/8721-375, факс: 011/8721-532

Наставник предметне наставе хемијско
технолошке групе предмета (за наставне
предмете: Технологија фармацеутских
производа - за садржаје теорије, вежби
и блока; Органска хемија - за садржаје
теорије, вежби и блока; Аналитичка
хемија - за садржаје блока)
Наставник предметне наставе хемијско
технолошке групе предмета (за наставне
предмете: Извори загађења животне
средине - за садржаје теорије и блока;
Хемијска технологија - за садржаје
теорије; Физичка хемија - за садржаје
теорије и вежби); Прерада и одлагање
отпадних вода - за садржаје теорије,
вежби и блока; Општа и неорганска
хемија - за садржаје блока; Органска
хемија - за садржаје блока)
Радник у школској радионици - узгајивач
домаћих животиња
2 извршиоца
Возач - руковалац пољопривредних
машина и возила
Чистачица
2 извршиоца

Наставник предметне наставе
ветеринарске групе предмета (за
наставне предмете: Епизоотиологија
- за садржаје теорије, вежби и
блока; Патологија - за садржаје
блока; Фармакологија - за садржаје
вежби, праксе и блока); Хигијена и
нега животиња за садржаје блока,
Професионална пракса, Основи
хирургије за садржаје теорије, вежби,
праксе и блока; Болести животиња за
садржаје блока)
Помоћни наставник за образовне
профиле пољопривредни техничар,
цвећар - вртлар, руковалац - механичар
пољопривредне технике
Помоћни наставник за образовни
профил ветеринарски техничар
УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована
решењем директора школе.
А) За радно место наставник предметне наставе
хемијско технолошке групе предмета (за наставне
предмете: Технологија фармацеутских производа- за
садржаје теорије, вежби и блока; Органска хемија- за садржаје теорије, вежби и блока; Аналитичка хемија- за садржаје блока); поред услова прописаних чланом 24. ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично
тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана
139 и члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада хемија,
неметали и графичарство (“Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник” бр. 21/2015, 11/2016, 2/2017 I, 2/2017 - II, 13/2018, 7/2019 и 2/20).
Б) За радно место наставник предметне наставе
хемијско технолошке групе предмета (за наставне
предмете: Извори загађења животне средине- за садржаје теорије и блока; Хемијска технологија- за садржаје
теорије; Физичка хемија- за садржаје теорије и вежби);
Прерада и одлагање отпадних вода- за садржаје теорије,
вежби и блока; Општа и неорганска хемија- за садржаје
блока; Органска хемија- за садржаје блока) на неодређено
време са 100% радног времена; поред услова прописаних
чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17
и 95/18- аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада хемија, неметали и графичарство (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 21/2015,
11/2016, 2/2017- I, 2/2017-II, 13/2018, 7/2019 и 2/20).
В) За радно место радник у школској радионициузгајивач домаћих животиња, на неодређено време са 100% радног времена; поред услова прописаних
чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних задатака
Пољопривредно-хемијске школе и то: основно образовање
- 1. степен стручне спреме.
Г) За радно место: возач- руковалац пољопривредних машина и возила, на неодређено време са
100% радног времена; поред услова прописаних чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17
и 95/18- аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних задатака
Пољопривредно-хемијске школе и то: средње образовање
(3. степен стручне спреме пољопривредне, електро или
машинске струке), изузетно основно образовање и радно
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искуство на тим пословима стечено до дана ступања на
снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору (“Службени гласник РС, број 81/17, 6/18, 43/18), положен возачки испит Б
и Ф категорија.
Д) За радно место чистачица на неодређено време
са 100% радног времена; поред услова прописаних
чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17
и 95/18 - аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о
организацији и систематизацији послова и радних задатака
Пољопривредно-хемијске школе и то: основно образовање
- 1. степен стручне спреме.
Ђ) За радно место: наставник предметне наставе
ветеринарске групе предмета (за наставне предмете: Епизоотиологија - за садржаје теорије, вежби и
блока; Патологија - за садржаје блока; Фармакологија- за
садржаје вежби, праксе и блока); Хигијена и нега животиња за садржаје блока, Професионална пракса, Основи хирургије за садржаје теорије, вежби, праксе и блока;
Болести животиња за садржаје блока) на неодређено
време са 100% радног времена; поред услова прописаних
чланом 24 ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17
и 95/18- аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада пољопривреда, производња и прерада хране (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр.
5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20).
Е) За радно место: помоћни наставник за образовне профиле пољопривредни техничар, цвећарвртлар, руковалац- механичар пољопривредне
технике на неодређено време са 100% радног времена; поред услова прописаних чланом 24. ст. 1 Закона о
раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење) треба да испуњава прописане услове из члана 139 и
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон,
10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране (“Службени гласник Републике
Србије - Просветни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017,
13/2018 и 2/20).
Ж) За радно место: помоћни наставник за образовни профил ветеринарски техничар на неодређено
време са 100% радног времена; поред услова прописаних чланом 24. ст. 1 Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС,
113/17 и 95/18- аутентично тумачење) треба да испуњава
прописане услове из члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 и 2/20).
ОСТАЛО: Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања 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:
1. има одговарајуће образовање; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 за које није, у складу са Законом
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
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бавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије) и то: (1) степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005 године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Уз пријавни формулар на конкурс доставити: оригинал/оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању/
уверења за кандидате којима диплома још није издата,
сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно основној школи, оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству не старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса, оригинал/оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (са холограмом), оригинал/оверену фотокопију уверења 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 родоскрвњење, 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 за које није, у складу са Законом утврђено
дискриминаторно понашање - не старије од 6 месеци од
дана објављивања конкурса (уверење из МУП-а), оригинал/оверену фотокопију доказа о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад подноси само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику; биографија (пожељно). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима изабрани кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Конкурс за избор ће бити објављен у публикацији “Послови” НСЗ. Пријавни формулар са потребном
документацијом кандидати достављају у року од 8 дана
од дана објављивања огласа, на адресу: Пољопривредно-хемијска школа Милоша Обреновића 90 11500 Обреновац, са назнаком: “За конкурсну комисију - не отварај” или
лично у просторијама секретаријата школе. Пријава треба
да буде разумљива и да садржи: тачно назначено радно
место за које се конкурише, име и презиме, адресу, контакт телефон, имејл адресу (уколико је кандидат поседује)
и својеручни потпис подносиоца пријаве. 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. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од
стране директора школе у року од 8 дана од дана истека
за пријем пријава. Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања у року од осам дана. Након пријема резултата психолошке процене, конкурсна комисија у року од осам
дана сачињава листу кандидата који испуњавају све услове
за рад на радним местима, са којима обавља разговор, и
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима доноси решење о избору кандидата. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити
на телефон 011/8721-375.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: os_boljevci@yahoo.com

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020):
1) да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, педагога или психолога школе стечено: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-

плинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је
стекло образовање на студијама другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника; 7) да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има
обуку и положен испит за директора установе. Изузетно,
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 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, тј. високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године, или вишим образовањем, за
наставника основне школе, дозволу за рад наставника и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 2. оверен препис
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; 3. оригинал или оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање осам година рада у области образовања (не старију од 6 месеци);
4. оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); 5. оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежне службе Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); 6. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 7.
оригинал или оверену фотокопију извода из књиге рођених
(не старије од 6 месеци); 8. 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 спољашњег
вредновања - фотокопија; 9. оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од
6 месеци); 10. оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује); 11. оригинал или оверену фотокопију уверења да није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (подносе га
само кандидати који су и раније обављали функцију директора школе) (не старије од 6 месеци); 12. пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ о
знању српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран
за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност, у складу са условима прописаним
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и одштампани формулар заједно са
пријавом на конкурс за избор директора и потребном документацијом доставља на адресу школе: Браће Кокар бр. 5,
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11275 Бољевци, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за избор директора школе” лично или путем поште. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије документа које нису оверене
од стране надлежног органа. Достављена документација
се не враћа. Министар у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор врши
избор директора и доноси решење о његовом именовању,
о чему школа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се добити сваког радног дана од 9.00 до 13.00. часова путем телефона
011/8403-454.

ОШ “ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”
11090 Београд, Омладинско шеталиште 10

Педагошки асистент
на одређено време
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен
кандидат под условима прописаним чл. 139, 141 став 8 и
9 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат треба да приложи следећа документа:
оверен препис дипломе о стручној спреми (четврти или
виши степен стручне спреме); уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 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 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, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о уводној обуци за педагошког
асистента; потврду о познавању ромског језика. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду, а доказ да лице није осуђивано прибавља установа.
У потупку одлучивања о избору кандидата врши се предходна психолошка процена кандидата за рад са децом и
ученицима коју обавља надлежна служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву слати на
адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације, предмет
Теорија и методика пливања и ватерпола
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо образовање на студијама трећег степена (докторске академске
студије) по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10.9.2005.године, односно стечени научни назив доктора наука по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.9.2005. године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављене научне односно
стручне радове у научним часописима или зборницима
са рецензијама и да имају остварене резултате у развоју
научно-наставног подмлатка. Кандидати треба да испуне и
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Правилника о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету и Правилника о начину,
поступку и ближим условима стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника факултета.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс,
биографија, списак објављених научних радова, оригинал
радови, фотокопије диплома о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета
у Београду http: //www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
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pravilnici - nastavnici - obrazac 5). Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на
адресу Београд, Благоја Паровића 156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија, који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 08, 00.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони)
и чланом 91. Статута Математичког факултета.

Сарадник у настави за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 12 месеци,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија, који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 08, 00.
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони)
и чланом 91. Статута Математичког факултета.
ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију дипломе. Молбе са потребним документима могу се доставити Факултету на горе
наведену адресу или лично предати у Секретаријат факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10-15
часова у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРАЧАР”
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4077

Васпитач
13 извршилаца
УСЛОВИ: Образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске струдије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са
прописима који уређују високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, студијама у трајању од најмање
четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или одговарајућим вишим
образовањем; са или без радног искуства, са или без положеног стручног испита или испита за лиценцу.

Медицинска сестра васпитач
14 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска
школа васпитачког смера, са или без положеног стручног
испита или испита за лиценцу.

Кувар
УСЛОВИ: средње образовање (угоститељско-туристичка
школа III, IV степен).

Помоћни кувар
3 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање (други степен стручне спреме).

Возач
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање.

Мајстор одржавања
2 извршиоца
УСЛОВИ: V степен стручне спреме (ВКВ радник); средње
образовање (најмање III степен стручне спреме - столар,
молер, електричар, водоинсталатер, машино бравар, лимар).

Сервирка
5 извршилаца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме са и без радног искуства.

Спремачица
14 извршилаца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос члан 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”
бр. 88/17, 27/18 и др. закони 10/19, 6/20). У радни однос
у Установи може да буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
не старије од 6 месеци; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад. Услови из става 1. овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Уз пријаву доставити: попуњен формулар за пријем
у радни однос у установи образовања и васпитања који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни
формулар кандидат доставља кратку биографију; оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми, не старије од годину дана; извод из матичне књиге рођених (фотокопија
оверена); уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест месеци; доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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; ако кандидат није
стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је положио испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8. дана од дана објављивања конкурса, на
горе наведену адресу, поштом или лично, од 9.00 до 14.00
часова, у Радној заједници Предшколске установе „Врачар”,
ул. Бјелановићева бр. 2. Кандидати који уђу у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности за рад коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију (фотокопије) заједно са одштампаним пријавним формуларом и кратком биографијом, достављају Предшколској установи на адресу: Предшколска
установа „Врачар”, Београд, Бјелановићева бр. 2. поштом
или лично. Телефон за информације: 715-40-94.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/830-0124

Наставник математике
за рад у матичној школи и ИО Бељина
2 извршиоца
Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилазу доказе
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања: оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
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за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимања малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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,
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа. Кандидати потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом са званичне интернет странице Министарства
просвете достављају установи поштом. Неблаговремене,
непотпуне и пријаве у неодговарајућој стручној спреми
неће се узимати у разматрање.

ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
11000 Београд, Ресавска 61
тел. 011/361-2545

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има високо образовање, за наставника школе, психолога или педагога; има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученцима; 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; има дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; положен испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс и
пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја кандидат је дужан да достави: оверену копију
дипломе о стеченом образовању за наставника школе,
педагога и психолога; доказ о радом стажу; уверење суда
да се против лица не води поступак и да није покренута
оптужница (не старије од 6 месеци); извод из казнене евиденције, односно уверење да није осуђиван по основима из
члана 139 Закона став 1 тачка 3 (не старије од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал и
оверена копија); извод из матичне књиге рођених; радну
биографију се прегледом програма рада директора школе
која садржи резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве на оглас
доставити у року од 15 дана од дана објављивања огласа на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара Школе и преко
телефона 011/361-2545.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до 31.08.2021.
године

Секретар школе

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Београд, Булевар Краља Александра 525
тел. 011/3047-099

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно чланом 4
став 3 и чланом 25 Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ „Драгојло Дудић”
у Београду, 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

28

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености наведених услова саставни су део пријаве
на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се прибављају
пре закључења уговора. У смислу услова из тачке 1) који
се тичу образовања кандидата (Правилни о организацији
и систематизацији послова у ОШ „Драгојло Дудић” у Београду) прописано је следеће: за обављање послова секретара у радни однос може бити примљено лице које, поред
испуњености свих осталих услова за пријем у радни однос,
испуњава и следеће услове: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), из
области правних наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године,
из области правних наука; положен испит за лиценцу за
секретара или положен стручни испит за секретара, право
судни или стручни испит за запослене у органи ма државне
управе или државни стручни испит), док је кандидат који
нема положен стручни испит за секретара, дужан да положи испит за лиценцу за секретара у року од две године
од дана заснивања радног односа. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страни Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију
којом се доказује испуњеност прописаних услова и то: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су завршили други степен
достављају и диплому са основних академских студија); 2.
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (које није старије од 6 месеци); 4. извод
из казнене евиденције - доказ да кандидат није осуђиван
(не старије од 6 месеци); доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Непотпуне и неблаговремене
пријаве, као и пријаве са неовереним фотокопијама, неће
бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају 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 биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
код Националне службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања
резултата психолошке процене кандидата, у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама ОШ „Драгојло Дудић” у Београду, с тим што ће кандидати о датуму
и времену разговора бити оба вештени на адресу, односно
број контакт телефона који су навели у својим пријавама.
Пријаве са неопходном документацијом доставити лично
или поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
Контакт телефон 011/3047-099.
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УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија
дипломе о стеченом образовању, 2. извод из канене евиденције МУП-а оригинал, 3. уверење о држављанству,
оригинал или оверена копија, 4. извод из МКР оригинал
или оверена копија, 5. кратак CV. Пријаве на конкурс са
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос
достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „Та
конкурс”, у року од 8 дана од објављивања конкурса, рачунајући и дан објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ ”РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник италијанског језика
са 25% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима које је уређивало високо образовање
са 10. септембра 2005. године), филолошки факултет, са
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник шпанског језика
са 25% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима које је уређивало високо образовање
са 10.септембра 2005. године), Филолошки факултет, са
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на имејл адресу
konkurs@boskovic.edu.rs у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник италијанског језика
са 38% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима које је уређивало високо образовање
са 10. септембра 2005. године), филолошки факултет, са
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник шпанског језика
са 25% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске
студије или основне студије у трајању од најмање четири
године, по прописима које је уређивало високо образовање
са 10.септембра 2005. године), филолошки факултет, са
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: биографије слати искључиво на имејл адресу
konkurs@boskovic.edu.rs у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће
доставити осталу потребну документацију.

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”
11253 Сремчица - Београд, Томаса Едисона 3
тел. 011/2526-400
e-mail: skoladr@mail.com

Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време, ради замене одсутнe
запосленe (породиљско одсуство) преко
60 дана
Наставник технике и технологије
на одређено време, ради замене одсутне
запослене (породиљско одсуство) преко
60 дана
УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: да 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; поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
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Наука и образовање
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
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.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, са одштампаним
пријавним формуларом, 2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених); 3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (уколико га поседује);
5) доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс; 6) доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 7) 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. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након
обављеног разговор са кандидатима који испољавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: Томаса Едисона бр. 3,
Сремчица. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 011/2626-400.

СРЕДЊА ШКОЛА
Барајево, Светосавска 4 а
тел. 011/830-0426, 011/830-0206

1. Наставник математике
са 83,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу
са чланом 139 као и у погледу образовања, морају да поседују одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” број 88/17, 88/17, 10/19, 6/20) и Правилника
о степену и образовању наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 8/15,
11/16): да имају одговарајуће образовање: 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; 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
3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, 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 имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној
страници Министарства просвете, биографија (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у у станови у складу са ЕСПБ (оригинал
или оверена фотокопија Потврде-уверење одговарајуће

Бесплатна публикација о запошљавању

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 које не поседују, Закон по члану 142 став
2 дозвољава да ово образовање је наставник обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање за лиценцу, уверење из казнене евиденције МУП-а (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимања малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, 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; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће
високошколске установе о познавању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику (оригинал или
оверена фотокопија). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор,
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Пријаве, запечаћене у коверти, са
назнаком “За конкурсну комисију - не отварати” доставити
лично или слати на адресу: Средња школа у Барајеву, ул.
Светосавска бр. 4а, 11460 Барајево. Телефони за контакт:
011/830-0426, 011/830-0206. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, НСЗ.
Неблаговремене и непотпуне и пријаве неће се узимати у
разматрање.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК - ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 011/2611-081
e-mail: info@tehnikum.edu.rs
www.tehnikum.edu.rs

Наставник у звању професор струковних
студија за предмете који припадају ужој
стручној области Примењена механика
УСЛОВИ: завршен VIII степен стручне спреме - доктор наукa из релевантне области у односу на предметни конкурс
уз претходно завршене одговарајуће академске студије
(основне и мастер) или еквивалентне дипломске студије по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године на одговарајућем студијском програму који припада области машинско инжењерство; поседовање одговарајућих стручних и научних референци и исказан смисао за
наставни рад. Избор се врши у складу са Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 73/2018
и 67/2019), Статутом ВИШСС (бр. 01-383 од 23.03.2018.
г.) и Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника и сарадника ВИШСС
(бр. 01-466 од 05.04.2018. г.). Уз пријаву на конкурс доставити биографију, оверене копије диплома, списак радова
и сепарате објављених радова и извод из матичне књиге
рођених. Пријаве доставити на адресу: Одсек - ТЕХНИКУМ
ТАУРУНУМ - Висока инжењерска школа струковних студија,
ул. Наде Димић 4, 11080 Београд-Земун у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Наставник предметне наставе, групе
геодетских предмета
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (замена
запослене до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета)
3 извршиоца

Наставник предметне наставе, групе
геодетских предмета
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(замена директора у првом мандату)
УСЛОВИ: Услове испуњава кандидат који има одговарајуће
високо образовање за обављање послова наставника у
складу са чл. 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019 и 6/2020)
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - и 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. Степен и врста образовања
наставника прописани су Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада геодезија
и грађевинарство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
број 16/2015 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета
стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016,
13/2016-испр, 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019). Обавезно образовање за наставнике из чл. 140 ЗОСОВ-а је 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, уколико га нема, 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. Кандидат, поред одговарајућег образовања, треба да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије. Доказ да зна српски језик кандидат доставља само уколико образовање
није стекао на српском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију (CV), кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију исправе којом доказују да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
или уверење о положеном испиту за лиценцу наставника,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности
оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест
месеци (чл. 139 став 1 тачка 3 Закона). Сву документацију
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о раду и. прилаже га
само кандидат који буде изабран. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће се узети у разматрање. Потребну документацију
заједно са пријавним формуларом, кандидати достављају у
затвореној коверти на горе наведену адресу, са назнаком
„За конкурс” или директно школи, сваког радног дана од 10
до 13 часова. Телефон за контакт: 011/2411-880.
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ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА
ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049, 011/8721-289

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
године 2020/2121.
УСЛОВИ: Лице које у складу са чланом 139 и 144 Закона
о основама система осигурања и васпитања (“ Сл. гласник
РС”, бр 88/2017, 27/2018, 10/2019) има сертификат Министарства просвете и науке за педагошког асистента - диплома или оверена копија дипломе васпитно-образовне струке
занимања васпитач; општа здравствена способност- лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; држављанство Републике Србије (не старије од шест месеци) и извода из матичне књиге рођених; уверење да кандидат 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 родоскрвњење, 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. Тестирање кандидата у погледу
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима организује школа код Националне службе за
запошљавање, по истеку рока за пријављивање. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на бр. телефона 011/8720049.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању
од најмање 4 године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године, да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете
и заједно са одштампаним формуларом прилаже, кратку биографију, диплому о стеченој стручној спреми (или
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (или оверена фотокопија не старија од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (или оверена
фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да лице није
осуђивано правоснажном пресудом - доказ из суда, лекарско уверење се доставља приликом потписивања уговора
о раду, податке из казнене евиденције прибавља школа.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе и која утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење
о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријаве и скенирана документа са биографијом слати на е-mail: marijana.tanaskovicradojicic@brankoradicevic-nbgd.rs са назнаком “За конкурс”.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “НОВИ БЕОГРАД”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

Оглас објављен 12.08.2020. године у публикацији
“Послови” поништава се за радно место: наставник
предметне наставе у посебним условима - музичка
култура, са 50% радног времена.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Чистачица
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Уз
пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити разматране. Избор кандидата извршиће се у року
од 15 дана по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса доставити на адресу:
Саобраћајни факултет, Служба за опште послове - пријава на
конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

Доцент за ужу научну област
Политиколошко-социолошке студије
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука из уже научне области за коју
се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18 - др.
Закон, 73/18, 67/19и 6/20 - др. закон), Статутом Универзитета
у Београду и Факултета политичких наука за избор у звање
доцента и Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник
Унивезитета у Београду” бр. 192 од 01.07.2016. године, 195
од 22.09.2016. год., бр. 197 од 20.03.2017.год., бр. 199. Од
16.10.2017. год. и бр. 203 од 21.05.2018. године). Пријаве на
конкурс са доказима о испуњености услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене
радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима)
доставити на адресу Факултета политичких наука, Београд,
Јове Илића 165 у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику
доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010 Кандидатима који
поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање
у складу са Одлуком о извођењу приступног предавања на
Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”
бр. 195 од 22.09.2016. године). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
11000 Београд, Краља Петра 7
тел. 011/2635-420

Наставник енглеског језика
Наставник физике
за 80% радног времена
Наставник биологије
за 80% радног времена
Наставник географије
за 90% радног времена
Наставник хемије
за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање чети-

ри године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник”,
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018,
11/19). Кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; наставник који је у току студија положио испит
из педагогије или психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања.

Наставник разредне наставе
4 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). као
и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19).

Кувар
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме куварске
струке, према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Краљ Петар Први” из Београда.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме куварске струке,
према Правилнику о организацији и систематизацији
послова у ОШ „Краљ Петар Први” из Београда.
ОСТАЛО: поред општих услова прописаних чланом 24 став
1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19) кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 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), а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психичка,
физичка и здрваствена способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
крвична дела из групе кривичних дела против полен слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да
имају држављансвтво Републике Србије; 5. да знају српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прјаве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете науке и технолошког развоја (у
делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc) и са одшампаним пријавним формуларом доставља
следећу документацију: биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење о
неосуђиваности (оригинал), не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, држављанство (оверена копија
или оригинал, не старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику. Доказ о здравстевној способности доставља кандидат који буде изабран,
непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способности врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве
на конкурс могу се доставити путем поште или донети лично на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс за
радно место _______ (навести радно место за које се кан-
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Наука и образовање
дидат пријављује) “. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Документа се по окончању
конкурса не враћају кандидатима. Ближе информације о
конкурсу могу се добити на број телефона: 011/2635-420
(секретар школе), радним даном од 09 до 15 часова.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40
тел. 011/2322-808

Техничар одржавања информационих
система и технологија
на одређено време (за школску годину
2020/21. годину)
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду треба да испуњавају и посебне услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл гласник РС”) бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/2020; да имају одговарајуће образовање
и то: IV степен стручне спреме, електротехничар мултимедија.
ОСТАЛО: 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 Министарства просвете) потребно је доставити
следећу документацију: радну и личну биографију (CV);
оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајуће
стручне школе, уверење о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије. Документа се предају у оригиналу или овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци). Пријаве са доказима о
испуњености услова огласа достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа путем поште или лично на
адресу: Гимназија „Патријарх Павле”, 11090 Београд, Гочка бр. 40. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене
запосленог који је изабран за директора
школе
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду треба да испуњавају и посебне услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл гласник РС”) бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/2020; да имају одговарајуће образовање
и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) то студије другог степена из
научне, односно стучне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које
комбинују у 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; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, 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 које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: 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 Министарства просвете) потребно је доставити
следећу документацију: радну и личну биографију (CV);
оригинал или оверену фотокопују дипломе одговарајуће
стручне школе; уверење о неосуђиваности; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике
Србије. Документа се предају у оригиналу или овереној
фотокопији (не старије од 6 месеци). Пријаве са доказима о
испуњености услова огласа достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања огласа путем поште или лично на
адресу: Гимназија „Патријарх Павле”, 11090 Београд, Гочка бр. 40. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledž-beograd.edu.rs

Наставник руског језика
са 10% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији;
обавезно знање енглеског језика (конверзацијски ниво). Уз
пријаву приложити: биографију, уверење о држављанству
РС, извод из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и
достављање документације која није у складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на имејл: office@koledz-beograd.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР”
11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125, 011/2107-968

Наставник - педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Потребни услови за кандидата: да има одговарајуће образовање, 4. степен стручне спреме и завршену
обуку за педагошког асистента. Кандидати су уз пријаву
дужни да приложе у складу са чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/117,
27/18, 10/19, 6/20): оверену копију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да против лица није покренута истрага нити је подигнута оптужница код надлежног
суда. Доказ о психофизичкој и здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности врши Национална служба за
запошљавање. Кандидати су у обавези да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење
пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Наставник предметне наставе француски језик
са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: Потребни услови за кандидата: да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати су уз пријаву дужни да приложе у складу
са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/117, 27/18, 10/19, 6/20): оверену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
да против лица није покренута истрага нити је подигнута
оптужница код надлежног суда. Доказ о психофизичкој и
здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду, а проверу психофизичких способности врши
Национална служба за запошљавање. Кандидати су у обавези да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса, достављају се на горе наведену адресу, са назнаком „ За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата
донеће се у законском року.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ”
11080 Земун, Добановачка 72

Оглас објављен 04.03.2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
разредне наставе, на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОРЊА ВАРОШ”
11080 Земун, Добановачка 72

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
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 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, 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
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, 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. Доказ о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: 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: кратку биографију (CV) и податке о свом професионалном развоју
(портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег
образовање, степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); 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 фотокопију извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом.
Уколико диплома није издата на српском језику, потврду
да зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре
закључења 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 у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе (замена преко 60 дана)
”. Контакт особа: секретар школе, телефон 011/316-7778.

Национална служба
за запошљавање
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Оглас објављен у публикацији “Послови” бр. 890 од
15.07.2020. поништава се у целости за радна места:
1) наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Електротехника, на одређено време
од 5 година са пуним радним временом, 2) наставник у звању ванредног професора за ужу научну
област Производно машинство, на одређено време
од 5 година са пуним радним временом, 3) наставник у звању доцента за ужу научну област Математика, на одређено време од 5 година са пуним
радним временом, 4) сарадник у звању асистента
за ужу научну област Моторна возила, на одређено
време од 3 године са пуним радним временом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног
професора, за ужу научну област
Електротехника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен електротехнички факултет, VIII степен
стручне спреме, доктор електротехничких наука и други
услови утврђени чланом 75 Закона о високом образовању
и чланом 132 Статута Машинског факултета.

2) Наставник у звању ванредног
професора, за ужу научну област
Производно машинство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

3) Наставник у звању доцента за ужу
научну област Математика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: завршен математички факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом
75 Закона о високом образовању и чланом 132 Статута
Машинског факултета.

4) Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Моторна возила
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне
спреме, и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 135 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној форми:
биографију, оверене копије диплома стечених у земљи или
решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству,
списак радова и сепарате објављених радова и потписану
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http: //www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izboriu-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису. Пријаве
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије
бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну
област Еколошка микробиологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну
област Општа социологија и социологија
села
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место редовног професора за ужу научну
област Финансије, рачуноводство и
пословна економија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Хемија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Технологија анималних
производа
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Генетика и оплемењивање
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно
место ванредног професора за ужу
научну област Метеорологија
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на радно
место асистента за ужу научну област
Управљање безбедношћу и квалитетом
хране
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су 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 у Београду,
Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања радног односа наставника и начину и поступку избора у звања и заснивања радног односа
сарадника и Статутом факултета у складу са којима ће бити
извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса: биографија,
списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми,
уверење о уписаним докторским студијама, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и не старија од 6
месеци) достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у Београду - Земуну ул. Немањина бр. 6. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је
отворен 15 дана.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД ОДСЕК БЕОГРАДСКА
ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Наставник у звање вишег предавача
за ужу стручну област Инжењерство
заштите животне средине и
инжењерство безбедности и заштите на
раду
на одређено време од пет година
Наставник у звање предавача из поља
уметности за ужу стручну област Дизајн
ентеријера
на одређено време од пет година
Наставник у звање предавача из поља
уметности за ужу стручну област
Графички дизајн
на одређено време од пет година
Наставник у звање наставника вештина
за ужу стручну област Примена рачунара
у дизајну
на одређено време од пет година
2 извршиоца
Наставник у звање наставника вештина
за ужу стручну област Методе и технике
испитивања материјала
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) кандидати треба да имају одговарајући академски назив или
друге услове: у звање вишег предавача може бити изабрано
лице које има научни назив доктора наука, односно уметнички назив доктора уметности; у звање предавача из поља
уметности може бити изабрано лице које има високо образовање првог, односно другог степена и призната уметничка остварења; у звање наставника вештина може бити
изабрано лице које има стечено високо образовање првог
степена, објављене стручне радове у одговарајућој области
и способност за наставни рад, у складу са општим актима
високошколске установе. Уз пријаву на конкурс учесници
конкурса су дужни да поднесу: 1. радну биографију - која
треба да садржи следеће податке: лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец и година, место рођења,
општина); држављанству, телефон и мејл; 2) о постигнутим
степенима образовања: основне студије: назив установе на
којој су завршене, место и датум завршетка, одсек, смер,
студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи;
мастер студије: назив установе на којој су завршене, место и
датум завршетка, студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; специјалистичке студије: назив установе на
којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи;
магистарске студије: назив установе на којој су завршене,
место и датум завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је
наведена у дипломи, докторске студије: назив установе на
којој су завршене, место и датум одбране, наслов дисертације, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи; податке о
датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена
у иностранству), називу установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је нострификована диплома
стечена, називу установе у којој је стечена; 3) податке о
научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу за: техничко-технолошке науке: научни
и стручни радови објављени у међународним и домаћим
часописима; радови штампаним у зборницима са научних
и стручних скупова; монографија, уџбеник, прегледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови производи
или битно побољшани постојећи производи; нове биљне
врсте, нове врсте стоке и нове технологије, образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама;
јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или вођење посебних
уметничких курсева, семинара или мајсторских радионица
у земљи и иностранству; учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; учешће у раду жирија
на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за уметнички рад у земљи
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и иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела
у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика), професионално (научноистраживачко, уметничко и стручно)
усавршавање знања и вештина, библиографија објављених
радова и литературе за учење треба да буде наведена по
општим библиографским принципима, односно упутствима
за цитирање литературе у научном часопису и то по врсти
радова; напомена: моле се кандидати да биографске податне и податке научноистраживачком, уметничком, стручном
и професионалном доприносу, осим у штампаној форми
доставе и на CD-у; 4) податке о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или
учествовање у развоју студијског програма, унапређење
студијског програма, рад са наставним подмлатком, развој
лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у
образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној делатности: увођењу нових наставних метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење
завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење:
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни
уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавању
педагошких вештина; 5) податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат од стране или
за потребе других високошколских установа; поглавље у
уџбенику издатом од стране или за потребе других високошколских установа; помоћни уџбеник издата од стране
или за потребе других високошколских установа; рецензија
уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране, или за
потребе високошколских установа; руковођење стручним
пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе привредних
субјеката и шире заједнице; рад у међународним стручним
организацијама; рад у националним стручним организацијама; уводна предавања на конференцијама и друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних конференција и одборима научних друштава; чланства
у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија,
рецензије научних радова и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима; руковођење научним и стручним друштвима;
активности у комисијама и телима Министарства просвете и
телима других министарстава везаних за научну и просветну
делатност; позитивна цитираност кандидатових радова - по
цитату (без аутоцитата); 6) друге податке за које кандидат
сматра да су битни.
ОСТАЛО: Докази: 1) извод из матичне књиге рођених,
извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у
брак променио личне податке), уверење о држављанству
РС, све у овереној фотокопији; 2) диплома или решење о
нострификацији дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији; ако кандидату, до тренутка подношења
пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; 3) докази о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно
звање на другој установи; 4) копије импресума, односно
каталога са изложби о објављеним радовима, 5) сертификати, потврде, уверења и друге исправе издате од научних,
стручних и других надлежних организација, организатора
научних, стручних и уметничких скупова, организатора
пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави
који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни
и професионални допринос; допринос у настави; допринос
стручној, академској и широј заједници, 6) други доказе за
које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања на адресу:
Академија техничких струковних студија Београд, одсек
Београдска политехника, Катарине Амброзић 3, 11000 Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у обзир и разматрати.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
11000 Београд, Булевар војводе Путника 7
тел. 064/456-4567

Наставник за ужу научну област
Машинско инжењерство
2 извршиоца
Наставник за ужу научну област
Саобраћајно инжењерство
2 извршиоца
Наставник за ужу научну област
Електротехничке науке и информатичко
инжењерство
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник за ужу научну област Правне
науке
Наставник за ужу научну област Гео
науке
Наставник за ужу научну област
Медицинске науке
Наставник за ужу научну област
Инжењерство заштите животне средине
Наставник за ужу научну област
Математичке науке
Наставник за ужу научну област
Менаџмент и бизнис
УСЛОВИ: завршен факултет и VIII степен стручне спреме,
доктор наука, из научне области, која покрива напред наведену научну област; са важећим изборним звањем или да
испуњавају услов за избор у наставничка звања, утврђен
члановима 74 и 75 Закона о високом образовању и условима прописаним од стране Националног савета за високо
образовање.

Наставник за ужу научну област
Филолошке науке - руски језик
Наставник за ужу научну област
Филолошке науке - немачки језик
Наставник за ужу научну област
Филолошке науке - енглески језик
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и референце за
избор у наставничко звање, наставник страног језика, у
складу са чл. 79 Закона о високом образовању Републике
Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидати достављају: CV
- радну биографију, фотокопију или очитану личну карту,
списак стручних и научних радова, којима доказују компетентност за наставне предмете унутар уже научне области,
оверене фотокопије диплома (основних, магистарских-мастер и докторских студија) и, ако имају, важећи избор у
наставничко звање. Све пријаве са пратећом документацијом достављају се најкасније 10 календарских дана од
дана објављивања конкурса, на наведену адресу школе. За
додатне информације контактирати на телефон: проф. др
Зоран Јовановић, 064/456-4567.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledž-beograd.edu.rs

Секретар школе
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог на боловању преко
60 дана
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра
2005. Секретар који нема положен стручни испит за секретара дужан је да положи стручни испит за секретара у року
од две године од дана заснивања радног односа; секретар
који има положен правосудни испит или положен стручни
испит за запослене у органима државне управе или државни стручни испит не полаже испит за секретара. Додатни
услови: обавезно познавање енглеског језика (говорни и
писани - напредни ниво).
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: биографију, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном или државном стручном испиту (уколико кондидат поседује неки од та два). Рок за пријављивање је 15 дана од дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање
документације која није у складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на имејл адресу: office@koledz-beograd.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 069/141-0814

Секретар школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/20) и то ако: има образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони,
10/2019 и 6/20); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи и то: кратку биографију (CV), оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; оригинал или оверену
копију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију Извода из
матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу са
холограмом; оригинал или оверену копију 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 родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Рок
за достављање пријавног формулара са наведеном документацијом је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији”Послови”. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се
на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавању 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.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријавни формулар са документацијом
доставити на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс
- секретар школе”. Сва обавештења се могу добити у секретаријату школе на телефон 069/141-0814.

КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈСКИ
УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор за ужу научну
област Систематска теологија/
Тежиште истраживања: Хришћанска
антропологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима из уже научне области. Остали услови
су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима
Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о радном искуству у
академској настави и раду са студентима из уже научне
области, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски
факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
Нови Београд, Булевар уметности 31

Домар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним члановима 139 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/20) и да поседује средње образовање у
трајању од најмање три године - грађевинске/машинске
или електротехничке струке. Канидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи и то: oверену
копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал
или оверену копију уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену
копију доказа о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање излостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије
од 6 месеци). Рок за достављање пријавног формулара са
наведеном документацијом је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 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 изабрану 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 осам
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
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собности за рад са 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. Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Редовни професор за ужу научну
област Српска књижевност, предмет
Књижевност од ренесансе до
рационализма

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/319-20-33

Оглас објављен 15.01.2020. године у публикацији
“Послови” поништава се за радно место: наставник предметне наставе - наставник математике, на
одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана.

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

Редовни професор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Народна
књижевност
Редовни професор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Српска
књижевност 18. и 19. века
Ванредни професор за ужу научну
област Српски језик, предмет
Старословенски језик
на одређено време од 5 година

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Олигофренологија
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну
област Словакистика, предмет Словачки
језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: докторат из уже научне области, да испуњава
остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон),
као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор у
звање наставника.

Ванредни професор за ужу научну
област Романистика, предмет Француски
језик
на одређено време од 5 година

Сарадник у звање сарадника у настави
за ужу научну област Сурдологија
на одређено време од једне године
2 извршиоца
УСЛОВИ: студент мастер академских студија на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, који је завршио Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
са укупном просечном оценом најмање осам (8), као и да
испуњава остале услове предвиђене чл. 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон), као и услове предвиђене Статутом Факултета за
избор сарадника у звање сарадника у настави.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава
на конкурс, биографију, библиографију, оверене копије
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство
и потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се
Факултету на наведену адресу, у року од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Ванредни професор за ужу научну
област Геофизика
на одређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, дикторат из научне
области којој припада ужа научна област.. Остали услови
утврђени су одредбама члана 74 став 8 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
73/2018, 67/2019 И 6/2020) и одредбама члана 1, 6 и 24,
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 23.11.2017.
године) у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Радни однос заснива се, са пуним
радним временом, на одређено време.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
доказ о учешћу на међународном или домаћем научном
скупу, доказ о објављеном уџбенику или монографији,
изјаву о изворности, извод из матичне књиге родјених и
уверење о држављанству) доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина број 7, 11000 Београд,
соба 107 у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

Доцент за ужу научну област Општа
књижевност, предмет Преглед опште
књижевности
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Англистика,
предмет Транслатологија
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Општа
лингвистика, предмет Теренска
лингвистика и Прагматика
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет Француска
књижевност
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Примењена
лингвистика, предмети Усвајање првог
језика и Примењена лингвистика
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Српски
језик, предмети Историјска фонетика
српског језика, Историјска морфологија
српског језика, Историја српског
књижевног језика
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Српски
језик, предмети Савремени српски језик,
Фонетика српског језика, Акцентологија
српског језика, Фонологија српског
језика
на одређено време од 5 година
Доцент за ужу научну област Српски
језик, предмети: Морфологија и творба
речи српског језика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања
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и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у
Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http: //bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Средњовековна
књижевност
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Општа лингвистика, предмет Општа
лингвистика
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Средњовековна
књижевност
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Увод у српску
књижевност
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Српска
књижевност 20. века
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Методика наставе
књижевности
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
на одређено време од 3 године
Асистент за ужу научну област
Оријентална филологија, предмет
Исламска цивилизација
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански
језик
на одређено време од 3 године
Виши лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик
на одређено време од 3 године
6 извршилаца
Виши лектор за ужу научну област
Скандинавистика, предмет Савремени
норвешки језик
на одређено време од 3 године
Виши лектор за ужу научну област
Хиспанска лингвистика, предмет
Шпански језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) (филолошки или
њему одговарајући факултет), општи успех на основним
студијама најмање 8, објављени стручни, односно научни
радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Бесплатна публикација о запошљавању

Лектор за ужу научну област
Скандинавистика, предмет Савремени
норвешки језик
на одређено време од 3 године
Лектор за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
на одређено време од 3 године
Лектор за ужу научну област
Румунистика, предмет Румунски језик
на одређено време од 3 године
Лектор за ужу научну област Српски
језик, предмет Српски језик као страни
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или
њему одговарајући факултет, општи успех на основним
студијама најмање 8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству на наведену адресу Факултета у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, било ког
профила; савладан програм обуке за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, број
87 од 12. децембра 2019. године), напомена: за лице које
има савладан програм обуке за педагошког асистента
према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС”, број 11/10) или модуларни
Програм обуке за педагошког асистента из 2016. године,
сматра се да има савладан програм обуке према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(“Службени гласник РС”, број 87 од 12. децембра 2019.
године); психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да говори српски и ромски
језик; држављанство РС.
ОСТАЛО: Од документације обавезно приложити: одштампан и попуњен пријавни формулар, који се може преузети на званичној страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; радну биографију, са назначеном
адресом и бројем телефона; доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о савладаном програму обуке за педагошког асистента; уверење 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,
које издаје МУП, не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не
старији од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од шест месеци
(оригинал или оверена фотокопија). Пријаве, са документацијом, подносе се лично или поштом, на адресу школе,

ОШ „Јован Цвијић”, Београд, Данила Илића 1, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, а ближе информације могу се добити у секретаријату школе (број телефона
011/2764-558), од 9 до 13 часова. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Доказ који се
односи на способност за рад са децом (лекарско уверење)
подноси се приликом пријема у радни однос. Сви подаци
кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, број 87/2018).

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове,
шеф рачуноводства
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: образовање из области економије: висока или
виша стручна спрема, а најмање 180 ЕСПБ према пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно више образовање у трајању
од две до три године студија, или први степен факултета,
према пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, све у скалду са Правилником
о организацији послова и систематизацији радних места
у ОШ „Јован Цвијић”; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; зна српски језик; држављанство РС.
ОСТАЛО: од документације обавезно приложити:
одштампан и попуњен пријавни формулар, који се може
преузети на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; радну биографију, са
назначеном адресом и бројем телефона; доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању (уколико је кандидат стекао
високо образовање на студијама другог степена, доставља оврену фотокопију дипломе другог степена и оверену фотокопију дипломе основних академских студија);
уверење 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, које издаје МУП, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не
старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уколико диплома није издата на српском језику,
као доказ да зна српски језик, кандидат прилаже доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве, са документацијом, подносе се
лично или поштом, на адресу школе, ОШ „Јован Цвијић”,
Београд, Данила Илића 1, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, а ближе информације могу се добити
у секретаријату школе (број телефона 011/2764-558), од
9 до 13 часова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Доказ који се односи на способност за рад са децом (лекарско уверење)
подноси се приликом пријема у радни однос. Сви подаци
кандидата биће коришћени искључиво за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити података о
личности (“Сл. гласник РС”, број 87/2018).
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Наука и образовање

АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ
И МЕНАЏМЕНТ
11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Сарадничко звање асистент за ужу
уметничку област Дизајн текстила и
одеће
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у сарадничко звање
(и запослење на радном месту) асистент за ужу уметничку област Дизајн текстила и одеће и подаци о потребној
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом
образовању; кандидат мора имати завршен факултет примењене уметности из области дизајна одеће или костима;
кандидат мора да је сваки од претходних нивоа студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат
мора имати статус студента на студијама трећег степена докторским студијама из области примењене уметности,
или на интердисциплинарним студијама дигиталне уметности; добро познавање дизајна одеће, изузетне ликовне
способности, познавање програма (Пхотосхоп, Цорел,
Иллустратор), познавање принципа моделовања и конструкције одеће; пожељно је да кандидат има објављене
стручне радове из области за коју се бира и да поседује
искуство из области модног дизајна, модне илустрације и
стајлинга, учешће на самосталним и заједничким ревијама
и изложбама; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент; ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног
подмлатка.

Сарадничко звање асистент за ужу
уметничку област Дизајн текстила и
одеће
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у сарадничко звање
(и запослење на радном месту) асистент за ужу уметничку област Дизајн текстила и одеће и подаци о потребној
стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене основне
академске или струковне студије примењене уметности
из области дизајна, текстила и одеће и завршене мастер
академске студије из области дизајна, текстила и одеће;
кандидат мора да је сваки од претходних нивоа студија
завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат
мора имати статус студента на студијама трећег степена докторским студијама из области примењене уметности,
дизајн и савремено одевање; добро познавање дизајна
одеће, изузетне ликовне способности, познавање програма
(Photoshop, Corel, Illustrator, In Design), познавање принципа
моделовања и конструкције одеће; пожељно је да кандидат има доказе о ангажовању у струци, искуство из области
модног дизајна, модне илустрације и стајлинга, учешће на
самосталним и заједничким ревијама и изложбама; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни
рад; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка.

Сарадничк звање асистент за ужу
уметничку област Дизајн текстила и
одеће
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у сарадничко звање
(и запослење на радном месту) асистент за ужу уметничку област Дизајн текстила и одеће и подаци о потребној
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стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно
компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом
образовању; кандидат мора имати завршене академске
студије примењене уметности из области костим; кандидат
мора да је сваки од претходних нивоа студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус студента на студијама трећег степена - докторским студијама из области примењене уметности или из
интердисциплинарних докторских студијавишемедијске
уметности; добро познавање дизајна одеће, познавање
дизајнерских и аудио-визуелних програма на рачунару;
пожељно је да кандидат добро познаје област костима,
да има доказе о ангажовању у струци, да је учествовао на
самосталним и заједничким ревијама и изложбама; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни
рад; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни
рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје
елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка.

Сарадничко звање асистент за две уже
уметничке/научне области: Дизајн
текстила и одеће и Историја уметности
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у сарадничко звање
(и запослење на радном месту) асистент за уже уметничке области: Дизајн текстила и одеће и Историја уметности
и подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и
вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати
у изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4.
Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене академске студије примењених уметности из области
сценског костима или савременог одевања; кандидат мора
да је сваки од претходних нивоа студија завршио са просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус
студента на студијама трећег степена - докторским студијама из области историје уметности; добро познавање дизајна
одеће, модних скица, и добро познавање историје уметности
у области одевања, тумачење одеће, моде и текстила у историјским контекстима; пожељно је да кандидат има доказе о
учешћу на изложбама, пројектима, сарадњи са домаћим модним брендовима и објављене радове из области моде и историје уметности; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности Академије, односно
Високе текстилне школе за дизајн, технологију и менаџмент;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка.

Сарадничко звање асистент за ужу
научну област Менаџмент
на одређено време од три године
УСЛОВИ: Минимални услови за избор у сарадничко звање (и
запослење на радном месту) асистент за ужу научну област
Менаџмент и подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће
се оцењивати у изборном поступку: кандидат не сме бити
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из
члана 72. став 4. Закона о високом образовању; кандидат
мора имати завршене основне и мастер академске студије
из области менаџмента, медија и комуникације; кандидат
мора да је сваки од претходних нивоа студија завршио са
просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати
статус студента на студијама трећег степена - докторским
студијама из научне области менаџмента, или инжењерског менаџмента; знање и вештине из комуникација медија
и менаџмента; пожељно је да је кандидат има објављене
радове из менаџмента у текстилној индустрији; кандидат
мора поседовати склоности и способност за наставни рад;
ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад,
кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи
за оцењивање, позитивна оцена доприноса развоју наставе
и других делатности Академије, односно Високе текстилне
школе за дизајн, технологију и менаџмент; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка.

Сарадничко звање сарадник у настави за
ужу уметничку област Дизајн текстила и
одеће
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Минимални услови за избор у сарадничко звање
(и запослење на радном месту) сарадник у настави за
ужу уметничку област Дизајн текстила и одеће и подаци
о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се оцењивати у
изборном поступку: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72. став 4.
Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене основне академске студије из области дизајна са просечном оценом најмање осам (8); кандидат мора имати статус студента на студијама другог степена - мастер студијама
из области модног дизајна, дизајна одеће, или дизајна
текстила; одлично познавање програма: Adobe Photoshop,
CorelDraw i Adobe Illustrator; добро познавање израде технички и модних цртежа, познавање процеса дигиталног
дизајна штампаног и тканог текстила, штампања текстила; кандидат мора поседовати склоности и способност за
наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена
доприноса развоју наставе и других делатности Академије,
односно Високе текстилне школе за дизајн, технологију и
менаџмент.
ОСТАЛО: Подаци о месту рада: послови свих радних места,
односно свих сарадничких звања у погледу којих се расписује овај конкурс, обављаће се у седишту Одсека Висока
текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, ул.
Старине Новака бр. 24, Београд, Република Србија. Подаци о року у коме се подносе пријаве и адреси на коју се
подносе пријаве на конкурс: пријаве на конкурс у погледу
свих сарадничких звања у погледу којих је расписан овај
конкурс, могу се поднети најкасније у року од десет дана,
рачунајући од дана објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”.
Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак - петак) од 10 до 15 часова, или
послати путем поште, на адресу „Висока текстилна школа
за дизајн, технологију и менаџмент, ул. Старине Новака бр.
24, 11000 Београд”. Пријаве послате поштом морају стићи
у Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и
менаџмент до истека наведеног рока за конкурисање,
иначе ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене.
Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису приложени
сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и контакт
подаци лица задуженог за давање обавештења о конкурсу:
Грозда Николић, имејл: vtts@eunet.rs, канцеларија 13, ул.
Старине Новака бр. 24 Београд. Подаци о пријави на конкурс и доказима који се прилажу уз пријаву: пријава на овај
конкурс мора обавезно да садржи: податке неопходне за
идентификовање сарадничког звања (односно радног места) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно
навођење назива сарадничког звања за које се конкурише
и редног броја под којим је у овом конкурсу наведено, и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву
на овај конкурс се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за
напред наведена кривична дела (из члана 72. став 4. Закона о високом образовању). Уколико кандидату уверење
о неосуђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају
потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења,
док само уверење о неосуђиваности треба да доставе без
одлагања, а морају га доставити најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских
исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег високог образовања, који је прописан као услов за
избор у сарадничко звање за које се конкурише. Подносе
се оверене фотокопије диплома са свих нивоа студија које
је кандидат завршио; уверење високошколске установе о
томе да кандидат има статус студента који је прописан као
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише (за
звање асистента статус студента на докторским студијама,
а за звање сарадника у настави статус студента на мастер
студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену
фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат лице које
је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да
кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег
наставног, односно педагошког рада (потврда образовне
установе на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати студентских анкета
и слично); одговарајуће доказе о објављеним радовима,
када је објављивање одређеног броја радова наведено
као услов; одговарајуће доказе о поседовању захтеваног
радног искуства; ако такви докази постоје, одговарајуће
доказе о поседовању захтеваних референци, односно о
поседовању захтеваних стручних знања, вештина, односно компетенција, када је то наведено као услов (лиценце,
сертификати, уверења, потврде и слично). Подаци о месту
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и дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата у
изборном поступку, ако се таква провера буде спроводила:
процена испуњености општих и посебних услова за избор
у сарадничко звање у погледу којих се расписује овај конкурс, вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу
уз пријаву на конкурс и у складу са Правилником о избору
и ангажовању наставника и сарадника Академије. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву
на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених
уз пријаву на овај конкурс, утврди да испуњава потребне
услове за избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања
провере оспособљености, поседовања тражених знања и
вештина, односно компетенција, уколико је потребно да се
таква провера одржи.

ПУ „ПАМЕТНИЦА ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 062/806-2291
e-mail: jelenacuk.pedagog@gmail.com

Сарадник за музичко
на одређено време
УСЛОВИ: Пожељно радно искуство. Контакт са послодавцем можете остварити слањем радне биографије на горе
наведени e-mail.

ПУ “ПАМЕТНИ ПАТУЉАК”
11030 Београд, Арчибалда Рајса 16
тел. 011/231-6452
e-mail: info@pametnipatuljak.rs

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
Васпитач
на одређено време
УСЛОВИ: Рад на рачунару, енглески језик - основни ниво.
Контакт са послодавцем можете остварити позивом на
011/231-6452, 011/231-6453 или слањем радне биографије
на горе наведени e-mail.

ПУУ “ДЕЧИЈИ ЧАРОБАНИ СВЕТ”
11030 Београд, Петра Лековића 24а
тел. 064/134-0400
e-mail: kontakt@decijicarobnisvet.rs

Медицинска сестра васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: Пожељно радно искуство минимум 3 месеца.
Контакт са послодавцем: слањем радне биографије на горе
наведени e-mail или позвом на број 064/134-0400.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор за ужу научну
област Систематска теологија/Тежиште
истраживања Хришћанска антропологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области за коју се
конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени стручни и научни
радови претежно из области за коју се конкурс расписује
и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и
раду са студентима из уже научне области. Остали услови
су предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 88/17, 73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у
Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима
Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија,
библиографија (списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, докази о радном искуству у
академској настави и раду са студентима из уже научне
области, као и друга документација, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски
факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Референт за студентска питања
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, радно искуство
(односно рад на истом или сличном радном месту). Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе VI или VII степена, доказ о радном искуству. Наведена документа доставити путем поште, на адресу: Правна служба - за конкурс,
Висока медицинска школа струковних студија „Милутин
Миланковић“, 11040 Београд, Црнотравска, 27. Напомена:
услови за избор у звање референта за студентска питања
предвиђени су Законом о високом образовању и општим
актима Високе медицинске школе струковних студија
„Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве на оглас достављају се у року од 15 дана, од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

БОР
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/548-474, 019/547-484

Наставник клавира
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани музичар,
усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста;
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник професионални статус - клавириста; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима, накнадно - пре закључења уговора; потврда 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; има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања и
члана и члана 17 тачка 13.1. Правилника о организацији
и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину. Кандидати подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне странице
Министарства просвете. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс, кандидати
треба да приложе: уверење о држављанству не старије од
6 месеци; оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми од стране јавног бележника, суда или општинске управе за градове и општине у којима нису именовани јавни
бележници; уверење о некажњавању; лекарско уверење;
остала документа којима се доказује испуњеност услова
конкурса; личну биографију. Описи послова за радна места
су утврђена Правилником о организацији и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац”
у Неготину кандидатима су доступани на увид у просторијама Секретаријата школе радним данима од 08 до 10 часова. Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу
предати лично Секретаријату школе, или послати поштом
на адресу: Уметничка школа”Стеван Мокрањац” Неготин,
Трг Ђорђа Станојевића 11, 19300 Неготин, са назнаком
„За конкурс за запошљавање”. Кандидати који уђу у ужи
избор биће позвани на разговор. Остали кандидати добиће
обавештење о избори по конкурсу. Кандидат, наставник
клавира, који буде изабран по овом конкурсу дужан је да,
ради заснивања радног односа, достави лекарско уверење
о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведеног документа могуће је
заснивање радног односа одређено време. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у
секретаријату школе или на телефон 019/548-474.

www.nsz.gov.rs

ОШ “СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
19316 Кобишница, Слободана Пенезића 59
тел. 019/550-015

Наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава опште услове за заснивање радног
односа који су прописани Законом о раду (“Сл. гласник
РС” 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
као и услове прописане чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одштампани пријавни формулар достављају: 1) доказ о
држављанству Републике Србије - оригинал или оверену
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци у
односу на дан истека конкурса); 2) оригинал, оверен препис или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; 3) доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које му је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као ни за кривична дела: насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старији од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса); 4) доказ о знању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); 5) радну биографију - пожељно. Уз
пријавни формулар и доказе о испуњености услова, кандидат доставља адресу пребивалишта и актуелни број
телефона како би могао да се контактира. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Обавештења о јавном конкурсу могу
се добити на телефон: 019/550-015. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима.

ОШ “МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/581-057, 588-000

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1)на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2)на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и
стручног сарадника; обуку и положен испит за директора
установе (кандидат који нема положен испит за директора
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања
на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, 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
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Наука и образовање
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; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама 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 основне
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање десет година рада на пословима образовања и
васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
оверену фотокопију или оригинал документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - уверење казнене евиденције надлежне
полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана у оригиналу
или овереној фотокопији, доказ 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 - уверење надлежног основног и вишег суда не старије од 30 дана у оригиналу или овереној фотокопији, доказ да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности - уверење надлежног привредног суда не старије
од 30 дана у оригиналу или овереној фотокопији, доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику) у оригиналу или у овереној фотокопији, оверену фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује), односно одговарајући
доказ о похађаном прописаном програму обуке за директора установе у овереној фотокопији (ако га кандидат поседује), потврду о радном искуству на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања
у складу са Законом, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), односно установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); документ о прегледу кретања у
служби са биографским подацима, предлог програма рада
школе (у штампаној форми или на CD-у). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља именовани кандидат пре
закључења уговора о раду на одређено време односно пре
доношења решења о премештају на радно место директора. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
тел.број 030/581-057 и 030/588-000. Пријаве са доказима
и одговарајућим документима достављају се у затвореним
ковертама, са назнаком „За конкурс за директора”, лично
или поштом на адресу школе: ОШ „Миладин Бучановић”,
Влаоле бб, 19256 Јасиково. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31
тел. 030/421-688

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђене
у члану 139 Закона о основама система образовања и
васпитања: 1. да има одговарајуће образовање: IV степен стручне спреме, завршен програм обуке за педагошког асистента, 2. да има психичку, физичку и здравствену
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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 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 запггићених 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 ромски језик (у складу са чланом 139 став 1 тачка 4)
Закона о основама система образовања и васпитања).
Докази о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова
из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложи: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије (оригинал или оверене копије): доказ о
стручној спреми; доказ да кандидат има завршену обуку
за педагошког асистента, (педагошки асистент: Сертификат издат од стране министарства надлежног за послове
образовања; уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), извод из матичне књиге рођених; очитану
личну карту (или фотокопију). Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране, а сви кандидати у пријави треба
да наведу број телефона. Пријаве слати на горе наведену
адресу, са назнаком “Пријава на конкурс за радно место
педагошког асистента” или донети лично код секретара
школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/210-0092

Педагошки асистент
на одређено време
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се осгварује
васпитно - образовни рад. Кандидат за радно место педагошког асистента мора да има: средње образовање о чему
као доказ прилаже оверену копију дипломе; сертификат
издат од стране Министарства просвете о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента; доказ о познавању ромског језика. Уз оверену копију дипломе кандидати достављају: пријавни формулар који се преузима са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију кандидата; оригинал/
оверену копију уверења о држављанству (да није старије
од 6 месеци); оригинал/оверену копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (да није старије од 6 месеци). Сву наведену
документацију кандидати достављају у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”
лично или на адресу Предшколске установе “Бамби” Бор,
улица Моше Пијаде број 66 Бор. Доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закључења уговора о
раду, а доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно- образобвни рад се доставља уз пријаву у
случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара предшколске уст анове на број телефона 030/21-000-92. Конкурс за
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну спужбу за запошљавање у Бору.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА БОР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено
време, до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор
југословенске књижевности са страним језиком; професор
српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика
са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности
(србиста) (студијски програм Српска филологија: српски
језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста) (студијски програми: Српска књижевност,
Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски
програм Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски
програм Српски језик и књижевност).
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 139 3акона о основама система образовања и васпитања.Посебни услови конкурса утврђени су
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у настави у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених; биографију; да зна српски језик; уверење 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 запостављање
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и др. добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат који буде
изабран у ужи избор, у року од осам дана упућује се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс
слати на адресу: Машинско електротехничка школа Бор,
ул.Зелени булевар 24, 19210 Бор у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у настави за ужу научну област
Информационе технологије и системи,
наставни предмети: Програмирање
базе података, Базе података, Увод у
програмирање
на одређено време од једне године
УСЛОВИ: студент мастер академских студија у одговарајућој научној области, који је студије првог степена
завршио са просечном оценом најмање осам (8). Поред
наведених услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању и Статутом
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образовању,
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и
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Наука и образовање
оверене фотокопије диплома о претходно завршеним степенима студија, списак научних и стручних радова као и
саме радове, доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и
6/2020 - др. закон). Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 65. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови” и на интернет страници Факултета техничких
наука у Чачку. Непотпуне и неблаговремено достављене
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ГЊИЛАНЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК“
Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 овог закона: дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање из члана 140
ст. 1 и 2 овог закона за васпитача или стручног сарадника,
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. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има: одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог закона за васпитача,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установа и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања
након стеченог одговарајућег образовања, поседовање
дозволе за рад (лиценце); поседовање држављанства
Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајање од најмање три месеца, нити за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или
родоскрвњење, 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; непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; потврду о радном искуству; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о
својим стручним и организационим способностима. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или
путем поште у затвореној коверти на адресу: ПУ.“Ђурђевак“, 38263 Врбовац. Ближе информације о конкурсу се
могу добити код административно финансијско радника
предшколске установе.

ЈАГОДИНА
ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018,
10/2019): да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама (“Службени гласник РС”,
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017II и 13/2018); 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 сао-
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браћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; обавезно 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. У складу са
чланом 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад у школи - српски језик (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику); уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (доставља се пре
закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3. (уверење полицијске управе са изводом из казнене евиденције издатог
од стране МУП-а РС); кратку биографију. Сва документа се
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор
се врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор и послати на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар
са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са
назнаком: „За конкурсну комисију - наставник енглеског
језика” на адресу: ОШ “ Бранко Радичевић”, 35254 Поповац. Телефон за контакт: 035/541-040.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар бб
тел. 035/8271-215

Наставник разредне наставе, предмет
географија
за рад у матичној школи у Бунару
и издвојеном одељењу школе у
Драгицвету, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана,
за 50% радног времена
Чистачица
за рад у матичној школи у Бунару и
издвојеном одељењу школе у Белици на
одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава одређене услове 1) да
има одговарајуће образовање и то: за радно место наставник предметне наставе, предмет географија, у складз са
чланом 140 и 142 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 глансик”, бр
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/19, 2/20 и 8/20) за радно место чистачица
завршену 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 родоскрвнуће за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом без обзира
на изречену кривичну 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе : 1) диплому о стеченом одговарајућем образовању за радно место настав-

ник предметне наставе географија односно сведочанство
о завршеном основном образовању и васпитању за радно
место чистачица; 2) извод из матичне књиге рођених, 3)
уверење о држављанству Републике Србије, 4) уверење о
неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања издато од стране МУП-а Србије, 5) доказ о знању
српског језика достављају кандидати који одговарајуће
образовање нису стекли на српском језику, 6) радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни однос)
- пожељно. 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. Оригинална уверења не смеју бити старији
од шест месеци. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способностиза рад са ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс” или предати лично.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
3500 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/8223-805

Наставник у звање ванредни професор
за ужу научну област Методика наставе
српског језика и књижевности
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови: научни назив доктора методике наставе
српског језика и књижевности и остали услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС” 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20
- др. закони), Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/43 од 16.07.2020. године,
Правилником о критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, број III-01-523/44 од
16.007.2020. године (оба правилника доступна су на сајту
Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/dokumenti.
php, на картици Универзитетски прописи, избори у звање
наставника); као и непостојање сметњи из члана 72 став
4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс
доставити: оверене фотокопије диплома као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним степенима студија, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), биографију са
подацима о досадашњем раду, списак објављених научних, односно стручних радова, доказ надлежног органа о
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о високом образовању и друге доказе о испуњености услова по
овом конкурсу. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе
и у електронском облику, на начин утврђен Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, број IV-06-279 од 11.04.2016.
године и Одлуком о изменама и допунама наведеног
упутства, број IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно
на сајту Универзитета у Крагујевцу https: //www.kg.ac.rs/
dokumenti.php, на картици Универзитетски прописи, избори
у звање наставника). Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35273 Бунар бб
тел. 035/8271-215

Наставник предметне наставе, предмет
географија
за рад у матичној школи у Бунару
и издвојеном одељењу школе у
Драгоцвету, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана,
са 50% радног времена
Чистачица
за рад у матичној школи у Бунару и
издвојеном одељењу школе у Белици,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да
има одговарајуће образовање и то: за радно место наставник предметне наставе, предмет географија, у складу
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Наука и образовање
са чланом 140 и 142 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, 11/19, 2/20 и 8/20); за радно место
чистачица завршену основну школу 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 родоскрвнуће, 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
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1)
диплому о стеченом одговарајућем образовању за радно
место наставник предметне наставе, предмет географија,
односно сведочанство о завршеном основном образовању
и васпитању за радно место чистачица, 2) извод из матичне књиге рођених, 3) уверење о држављанству Републике
Србије, 4) уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског понашања, издато од стране МУП Србије,
5) доказ о знању српског језика достављају кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику,
6) радну биографију (осим за лица која први пут заснивају
радни однос) - пожељно. 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. Оригинали уверења
не смеју бити старији од шест месеци. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 35273
Бунар бб, са назнаком „За конкурс” или предати лично.

ОШ “БРАНКО КРСМАНОВИЋ”
35256 Сикирица
тел. 035/8542-195

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр.
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020), Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/15) и Статутом
ОШ ”Бранко Крсмановић” у Сикирици (дел. бр. 354/2018,
657/2019 и 809/2019). Дужност директора школе може
да обавља лице: 1. које има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога и
психолога, 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 комбинује 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, на основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, 2. које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. 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 родоскрвнуће,
за кривична дела примање или давање мита (и друга
кривична дела против службене дужности); за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
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добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, 4. за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање,
5. које има држављанство Републике Србије, 6. које зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад, 7. које има дозволу за рад наставника и стручног
сарадника, 8. које има 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; директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора, 9. које
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, 10. које није правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности, 11. 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 предходила 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству (оригинал или
оверену фотокопију не старију од шест месеци); уверење о положеном стручном испиту за наставника и
стручног сарадника (оригинал или оверену фотокопију); потврду о раду на пословима образовања и васпитања; уверење о неосуђиваности за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање 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 човечености и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање из
казнене евиденције МУП-а Републике Србије (оригинал,
издат након објављивања конкурса); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак нити је подигнута оптужница за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање или давање мита;за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечености и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; (оригинал, издат након објављивања конкурса);
уверење надлежног привредног суда да кандидат није
правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности (оригинал, издат након објављивања
конкурса); биографију с прегледом радне биографије;
предлог програма рада школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника) - пријава уз коју није достављен
овај доказ неће се сматрати непотпуном; доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољшњег вредновања (доставља кандидат који је
претходно обављао дужност директора установе); доказ
да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); оригинал или
оверену копију доказа да има обуку и положен испит за
директора установе (доставља кандидат који има обуку
и положен испит за директора установе). Лекарско уверење доставља изабрани кандидат након достављања
решења о његовом именовању од стране Министра а пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом достављају се лично или
препорученом поштом у затвореној коверти на адресу:
Основна школа” Бранко Крсмановић” Сикирица, 35256
Сикирица, са назнаком „За комисију за избор директора”.
Ближе информације могу се добити на тел. 035/8542195.

КИКИНДА
ПУ “ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: а) средње стручно образовање (IV степен стручне
спреме); б) да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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 родоскрвњење, 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 дискриминаторско понашање; е) да зна ромски језик и језик на ком се
обавља васпитно-образовни рад. Додатни услов: а) обуке
за педагошког асистента (завршени програми обуке за рад
са децом и ученицима ромске националне мањине) - сертификати о завршеним модулима (обукама) за педагошког
асистента у складу са Правилником о педагошком и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2019).
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити
у затвореној коверти. Документа за конкурс која кандидати
треба да доставе: CV (радна биографија); уредно испуњен
и одштампан пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе;
доказ о неосуђиваности (из казнене евиденције МУП-а).
Уверење о здравственој способности, кандидат ће доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
предшколске установе и преко телефона: 0230/422-530
или 421-230.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.com

Секретар школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да 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 - др. закон, 10/2019, и 6/2020, 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 за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 3) да има држављанство
Републике Србије; 4) да има дозволу за рад секретара (у
даљем тексту: лиценца за секретара), 5) да има доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад.
(мађарски и српски језик), испуњеност овог услова цениће
се у складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ-а, 6) да поседује
знање рада на рачунару и Office пакета (Microsoft Office
Excel, Power Point, Word, Excel), 7) знања из области спровођења јавних набавки и 8) рад са Републичким фондом
за пензијско и инвалидско осигурање и то одјаве,пријаве и
промене запослених.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом
- кретањем у служби доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције
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МУП-а не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
не старије од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који
је прописан од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и налази се на сајту Министарства.
Копије морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад (лекарско уверење) изабрани кандидат треба да достави школи пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са
потребним документима слати на горенаведену адресу. Сва
обавештења могу се добити на телефон: 024/811-751.

Наставник математике
на српском и мађарском наставном
језику, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства а
најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да 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 - др. закон, 10/2019, и 6/2020), 2) 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; 3) да има држављанство Републике Србије, 4) доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (мађарски и српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом,оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом
за кривична дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); уверење о
држављанству не старије од 6 месеци; попуњен пријавни
формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту
Министарства. Копије морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад (лекарско
уверење) изабрани кандидат треба да достави школи пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
Пријаве са потребним документима слати на горенаведену адресу. Сва обавештења могу се добити на телефон:
024/811-751.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
24400 Сента, Максима Горког 1

Наставник немачког језика
на српском и мађарском наставном
језику, на одређено време преко 60
дана ради замене привремено одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020 и 8/2020), 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање 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 срп-
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ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Испуњеност овог услова цениће се у складу са чланом 141 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доставе
формулар за пријаву на конкурс који могу преузети са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја а уз попуњен формулар,
кандидати достављају и осталу документацију: 1. оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву); 2. уверење о
држављанству - оригинал или оверена копија (доставља
кандидат уз пријаву); 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија (доставља кандидат
уз пријаву), 4. уверење о некажњавању - оригинал или
оверена копија (доставља кандидат уз пријаву); 5. доказ
о познавању језика на којем се обавља васпитно-образовни рад (доставља кандидат уз пријаву), 6. доказ да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора). Документацију са формуларом за
пријаву доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем. Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима.

Наставник разредне наставе
на српском језику
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020 и 8/2020); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање 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. Испуњеност овог услова цениће се у складу са чланом 141 став 6 Закона о основама система образовања и
васпитања
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доставе формулар за пријаву на конкурс који могу преузети са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја а уз попуњен формулар, кандидати достављају и осталу документацију: 1. оверену копију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву), 2. уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија (доставља кандидат уз пријаву), 3. извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија
(доставља кандидат уз пријаву), 4. уверење о некажњавању - оригинал или оверена копија (доставља кандидат
уз пријаву), 5. доказ о познавању језика на којем се обавља
васпитно-образовни рад (доставља кандидат уз пријаву), 6.
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора). Документацију са формуларом
за пријаву доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима.

Наставник ликовне културе
на мађарском наставном језику, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020), 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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: Кандидати су дужни да попуне и доставе формулар за пријаву на конкурс који могу преузети са званичне
интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја а уз попуњен формулар, кандидати достављају и осталу документацију: 1. оверену копију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву), 2. уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија (доставља кандидат уз пријаву), 3. извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија
(доставља кандидат уз пријаву), 4. уверење о некажњавању - оригинал или оверена копија (доставља кандидат
уз пријаву), 5. доказ о познавању језика на којем се обавља
васпитно-образовни рад (доставља кандидат уз пријаву), 6.
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора). Документацију са формуларом
за пријаву доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима.

Наставник математике
на мађарском наставном језику, са 67%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 24
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017
и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020); 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 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. Испуњеност овог услова цениће се у складу са чланом 141 став 7
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доставе формулар за пријаву на конкурс који могу преузети са званичне
интернет странице министарства просвете, науке и технолошког развоја а уз попуњен формулар, кандидати достављају и осталу документацију: 1. оверену копију дипломе
о завршеном одговарајућем образовању (доставља кандидат уз пријаву); 2. уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија (доставља кандидат уз пријаву); 3. извод
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија
(доставља кандидат уз пријаву); 4. уверење о некажњавању - оригинал или оверена копија (доставља кандидат
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Наука и образовање
уз пријаву); 5. доказ о познавању језика на којем се обавља
васпитно-образовни рад (доставља кандидат уз пријаву); 6.
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора). Документацију са формуларом
за пријаву доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор
именовати посебним решењем. Кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@ predskolskakikinda.edu.rs

Правно-кадровски аналитичар
УСЛОВИ: а) високо образовање: на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање из области права, почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године из области права, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; б) да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; ц) да је држављанин Републике Србије; д) 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 родоскрвњење, 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 дискриминаторско
понашање; е) да зна српски језик и језик на ком се обавља
васпитно-образовни рад. Додатни услови: а) знање рада на
рачунару; најмање 3 године радног искуства у струци; најмање 2 године радног искуства у предшколској установи.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Документа која кандидати треба да доставе су следећа: CV (радна биографија); уредно
испуњен и одштампан пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству, оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци; оверена фотокопија
дипломе; доказ о неосуђиваности (из казнене евиденције
МУП-а); уверење о здравственој способности - кандидат
ће доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара предшколске установе и преко телефона:
0230/422-530 или 421-230.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” ПО АДА
24430 Ада, Мите Радујкова 6

тел. 024/851-131

Самостални финансијскорачуноводствени радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) има одговарајуће образовање; високо образовање: на основним студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама
у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
средње образовање и радно искуство на тим пословима;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
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4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) има
знање рада на рачунару; 7) има најмање три године радног
искуства.
ОСТАЛО: пријава на конкурс треба да садржи следећа документа: аутобиографија кандидата, уверење о
држављанству (оригинал или оверен препис), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверен препис),
оверен препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној
спреми, одговарајући доказ о радном искусву (најмање три
година) и о знању рада на рачунару - потврда послодавца, односно потврда о осигурању - оригинал, уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 ставе 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не
старије од шест месеци - оригинал), уверење надлежног
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је
подигнута оптужница односно да није покренут кривични
поступак (не старије од шест месеци - оригинал), уверење
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
дужности (не старије од шест месеци - оригинал), потврда
надлежне здравствене организације - оригинал (овај доказ
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду), доказ о знању српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад, у складу са одредбом члана
141 став 6 Закона о основама система образовања и васпитања, (оригинал или оверен препис). Кандидат, попуњава
пријавни формулар (образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја)
а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи.
ОСТАЛО: Под потпуном пријавом сматра се пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да
испуњава услове назначене у конкурсу. Пријаве са потребном документацијом се предају у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, у просторијама установе или се шаљу путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс - не отвара се“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уколико је пријава предата препоручено путем поште, тад се
као дан пријема рачуна дан пријема пошљке од стране
поште. Након испуњености услова за пријем у радни однос,
кандидати који су изабрани у ужи избор, упућују се у року
од 8 дана на психолошку процену способности у складу
са законом. Кандидати ће бити писаним путем обавештени о дану обављања разговора са њима, као и о одлуци
Комисије. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од председника Комисије на телефон 024/851-131. Конкурс је објављен у публикацији односно интернет издању
публикације „Послови“, на огласној табли установе и на
огласној табли Националне службе за запошљавање. Ако
је последњи дан конкурсног рока за пријем пријаве недеља
или дан државног празника (нерадни дан), рок за пријем
пријава помера се на следећи радни дан.

СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Наставник рачунарства и информатике и
математике
на мађарском наставном језику, на
одређено време до повратка запослене
с породиљског одсуства а најкасније до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да 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 - др. закон, 10/2019, и 6/2020) 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; 3) да има држављанство Републике Србије, 4) доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (мађарски и српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге
рођених; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела набројана у тачки 3 (уверење из
казнене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци; попуњен
пријавни формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се на
сајту Министарства просвете. Копије морају бити оверене.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад (лекарско уверење) изабрани кандидат треба да достави школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу:
“Сенћанска гимназија”, Сента, Главни трг бр. 12. Сва обавештења могу се добити на телефон: 024/811-751.

Стручни сарадник
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
а најкасније до 17.02.2021. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да 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 - др. закон, 10/2019, и 6/2020, из области
психологије или педагогије, 2) 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; 3) да има држављанство Републике Србије, 4)
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (мађарски и српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге
рођених; доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела набројана у тачки 3 (уверење из
казнене евиденције МУП-а не старије од 6 месеци); уверење о држављанству не старије од 6 месеци; попуњен
пријавни формулар који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и налази се
на сајту Министарства.Копије морају бити оверене. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
(лекарско уверење) изабрани кандидат треба да достави
школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве са потребним документима слати на адресу:
“Сенћанска гимназија”, Сента, Главни трг бр. 12. Сва обавештења могу се добити на телефон: 024/811-751.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб

Наставник у звање ванредног
професора, за научну област Историјске,
археолошке и класичне науке, ужу
научну област Историја модерног доба
на одређено време 5 година
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и
посебне услове предвиђене чланом 74 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 -др. Закон, 73/2018 и 67/2019), и члана
139 и 143 Статута Филозофског факултета, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Правилником о минималним условима
за избор у звање наставника Филозофског факултета у
Косовској Митровици. Пријаве кандидата са пролозима
(биографија; списак научних радова; радови; дипломе о
одговарајућој стручној спреми; извод из матичне књиге
рођених; уверење да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе,
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Наука и образовање
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи; уверење о држављанству Републике
Србије) подносе се на адресу Филозофски факултет, 38220
Косовска Митровица, ул. Филипа Бишњића бб, са назнаком „За конкурс”. Кандидати за избор у звање наставника
су обавезни да сву потребну документацију доставе Факултету у штампаној форми и у електронској форми на CD и у
PDF формату. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити
на телефон: 028/425-473 и 425-475.

СРЕДЊА ШКОЛА
38227 Звечан, Нушићева 7
тел. 028/664-064

Наставник више стручних медицинских
предмета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа,кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020). Уз пријаву кандидати подносе:
одштампан пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, потписану биографију и контакт телефон, оверену копију дипломе о стеченом образовању (не старија
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), уверење да против лица
није покренута истрага (не старије од 6 месеци), уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији. Рок подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Асистент за ужу научну област - Друмски
саобраћај
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду кандидати за асистента треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и даље),
Статутом Факултета техничких наука у Косовској Митровици и Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника и сарадника у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидати
подносе: оверену копију дипломе о завршеним основним
студијама (укупна просечна оцена најмање 8), диплому о
завршеним магистарским студијама уколико је поседују,
потврду о прихваћеној теми докторске дисертације или
потврду о уписаним докторским студијама, списак научних и стручних радова са свим индексним ознакама, као
и фотокопије самих радова, радно-професионалну биографију и друге доказе који могу послужити приликом избора. Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс
(4 примерка), биографија (2 примерка), списак научних
радова са свим индексним ознакама (2 примерка), радове
у електронској форми (на два CD-а са назначењем имена
и презимена кандидата), дипломе о одговарајућој стручној спреми, уверења да против кандидата није покренута
истрага нити подигнута оптужница. Пријаве са потребном
документацијом подносе се на адресу Факултет техничких
наука, ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 15 дана који почиње да
тече наредног дана од дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у звању а5систент, за ужу
Привредноправну научну област
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Студент докторскихих академских студија уже
научне области за коју се бира, који је сваки од претходних
студија завршио са укупном просечном оценом најмање
8. Ближи услови утврђени су чланом 84 Закона о високом
образовању и чланом 118 и 127 Статута Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова као и доказе из члана 72. став 4. Закона о
високом образовању, слати на горенаведену адресу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање доцент, научна
област Економске науке - ужа научна
област Финансије и финансијске
институције
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
Економске науке. Општи предуслов: кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл.
135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису
осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и
да није подигнута оптужница; списак стручних и научних
публикација, а за кандидате који су у радном односу на
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу:
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије
бр. 3.

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

Наставник у звању доцент или ванредни
професор, за научну област Машинско
инжењерство, за ужу научну област
Термодинамика и термотехника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктора наука из научне области за коју се наставник бира.
Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72
ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за
избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно

је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату
из одговарајуће научне области и диплому или уверење о
претходно завршеним степенима студија у оригиналу или
овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству
са навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства, оцену педагошког рада
ако кандидат има педагошког искуства, списак стручних
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела у оргиналу или овереној копији, друге доказе којима се доказује
испуњеност прописаних услова, обавезних и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт
диску - цд-у у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац, Сестре
Јањић 6, са назнаком радног места, научне области и уже
научне области за коју се конкурише. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Факултета инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу и Универзитета у Крагујевцу.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање доцент, научна
област Математичке науке, ужа научна
област Примењена математика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне области
Математичке науке. Општи предуслов: кандидати морају
да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл.
135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису
осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења
којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против кандидата није покренута истрага и
да није подигнута оптужница; списак стручних и научних
публикација, а за кандидате који су у радном односу на
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене
анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су
обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу:
Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије
бр. 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Сарадник у настави за ужу научну област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време, на годину дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани математичар са
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог
степена и уписане мастер академске или специјалистичке студије. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон,

09.09.2020. | Број 898 |

43

Наука и образовање
73/18, 67/19 и 6/20 - други закон) Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Енглески језик
на Катедри општеобразовних предмета
Факултета, на одређено време, на пет
година
УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области филолошких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон,
73/18, 67/19 и 6/20 - други закон), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.”

Редовни професор за ужу научну област
Геометрија
у Институту за математику и
информатику Факултета
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УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон,
73/18, 67/19 и 6/20 - други закон), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку за
избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова
и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

попуњавања и утврђивања релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на: http: //www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан
да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена
комплетна документација у складу са Упутством за приметну, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора и Одлуком о изменама и допунама Упутства за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање, тражена конкурсом као доказ
о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће
се разматрати од стране комисије. Сва документација и
радови достављају се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003

Директор
на мандатни период од 4 године

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Наставник у звање доцент за ужу научну
област Енглеска књижевност и култура
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у дрштвено-хуманистичком пољу: за избор у звање доцент: доктор наука из
научне области за коју се кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској
установи и има научне, односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама.
Обавезан услов за сва звања је непостојање сметње из чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74
и чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/2018, 67/19 и 6/20 - др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.
rs), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр.
II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама
Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од
05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета
у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019), Законом о раду
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о
начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52
од 09.01.2017. године), Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Крагујевцу
(бр. III-01-523/3 од 16. јула 2020), Правилником о научним,
уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28. 5. 2020) - www.kg.ac.rs и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; извод из матичне
књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте
и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци);
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета
о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу
на ФИЛУМ-у); потврда о педагошком искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут бирају у
звање наставника и заснивају радни однос на факултету
у саставу Универзитета у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање. Сву конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе у штампаној и у електронској
форми (на компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу
са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
следеће услове прописане чланом 140 став 1 и 2, чланом
122 и 139 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања и то: да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога школе, стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно струче 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.; изузетно дужност директора може да обавља и
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника школе и најмање 10 година рада у станови на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, и то у случају да се на конкурс не
пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ст. 1 и 2 предметног закона. Кандидат треба да испуњава и све остале релеванте услове за пријем
у радни однос и то: да има одговарајуће образовање, да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против после
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривична 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 остварује образовно-васпитни рад,
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, да има најмање осам година рада у установи
на пословима оибразовања и васпитања, да има обуку и
пожен испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи следећу документацију: радну биографију са кретањем у служби; оверену фотокопију
дипломе о стеченом високом образовању; оверену фотокопију дозволе за рад (лиценце); потврду о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; оригинал уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања прибавља школа по службеној дужности. Доказ
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни
рад, кандидат подноси уколико одговарајуће образовање
није стекао на српском језику. Пријава на конкурс која не
садржи доказ о савладаној обуци и положеном испиту за
директора неће се сматрати непотпуном. Кандидат који
нема положени ипит за директора дужан је да га положи у
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року од две године од дана ступања на дужност, у складу са
условима прописаним законом. Директор школе се бира на
период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати
лично или на адресу: Основна школа “Карађорђе” 34310
Топола, Мије Тодоровића 8.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 064/6454-532

Сарадник у звање уметнички сарадник
за ужу уметничку област Клавир
за потребе Катедре за гудачке
инструменте, на одређено време од пет
година
УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије (или њима
еквивалентне четворогодишње студије према раније
важећем закону) или више нивое студија са просечном оценом најмање осам (8) на свим нивоима студија, признате
уметничке резултате и способност за уметничку сарадњу
и наставни рад. Аудиција је обавезна за све кандидате који
се први пут бирају у звање уметничког сарадника на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Непостојање
сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и
остали обавезни, изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 др. закон, 73/18, 67/2019 и
6/2020-др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године
- www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019.
године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу III (бр. II - 01-564/3 од 28. 6. 2019), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
IV (бр. II-01-359/3 од 05.06.02020. године), Правилником о
научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23 од 28.05.2020), чл. 143
Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(бр. 01-3691 од 25. 10. 2019 - пречишћен текст), Правилником о избору сарадника на Одсеку за музичку уметност
(бр. 01-1055 од 03.06.2020. године) - www.filum.kg.ac.rs и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
Документа која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс; биографија и стручна биографија; оверене копије диплома свих нивоа студија; извод из
књиге рођених (оверена копија); фотокопија личне карте
и очитана лична карта; потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању
(оригинал или верена копија); потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за
кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у). Кандидат прилаже документацију прописану конкурсом са доказима о испуњености услова уз попуњени Образац који је
саставни део Правилника за избор сарадника на Одсеку за
музичку уметност (бр. 01-1055 од 03.06.2020. године). Кандидат је у обавези да сву документацију достви у штампаној форми, а попуњен образац у штампаној и електонској
форми (на компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан
да се придржава Закона о заштити података о личности,
односно да све личне податке, технички, одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити оверене у једном
примерку. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном и неће се
разматрати од стране комисије.

Сарадник у звање лектор или виши
лектор за ужу научну област Француски
језик
на одређено време од три године
УСЛОВИ: За избор у звање лектор: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње
студије према раније важећем закону) са просечном оценом најмање осам (8) на основним и на мастер академским
студијама, као и способност за наставни рад. Непостојање
сметњи из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању
РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019
и 6/2020-др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 03.04.2018. године- www.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета
у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о изменама и
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допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III (бр. II-01564/3 од 28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама
Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3 од
05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019 - пречишћен текст
www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), Правилником о научним, уметничким и
стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01342/23 од 28.05.2020), Правилником о избору сарадника на
Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014), Одлуком
о изменама и допунама Правилника о избору сарадника
на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и
другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. За
избор у звање виши лектор: завршене мастер академске
студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије
према раније важећем закону) са просечном оценом најмање осам (8) на основним и на мастер академским студијама, најмање 5 година радног искуства у звању лектора
и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду. Непостојање сметњи из чл. 72 став 4 Закона
о високом образовању РС, остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2од 03.04.2018. године
- www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута
Универзитета у Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком о
изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу III
(бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01-359/3
од 05.06.2020), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019.- www.filum.
kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и
113/2017), Правилником о научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-342/23
од 28.05.2020), Правилником о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014), Одлуком о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20.10.2016) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене
копије диплома свих нивоа студија, извор из књиге рођених
(оверена копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал
или верена копија), потврда Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о радном
искуству у звању лектора - за радно место виши лектор.

Сарадник у звање сарадник у настави за
ужу научну област Немачки језик
са 50% радног времена, на одређено
време, до повратка запосленог са
неплаћеног одсуства, а најдуже на
период од годину дана
УСЛОВИ: Студент мастер академских студија који је
основне студије завршио са укупном просечном оценом
најмање осам (8) и који је у току студија показао смисао
за наставни и научни рад. Непостојање сметње из чл. 72
став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни,
изборни, општи и посебни услови предвиђени су чл. 82 и
чл. 83 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 - 3 др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020-др.
закони), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у
Крагујевцу I (бр. II-01-400/6 од 07.05.2019. године), Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019. године), Одлуком
о изменама и допунама Статута Универзитета у Крагујевцу
III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), Одлуком о изменама и
допунама Статута Универзитета у Крагујевцу IV (бр. II-01359/3 од 05.06.2020), Правилником о научним, уметничким
и стручним областима Универзитета у Крагујевцу (бр. III01-342/23 од 28.05.2020), чл. 141 Статута Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 01-3691 од 25.10.2019
- пречишћен текст), Правилником о избору сарадника на
Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03.03.2014. године),
Одлуком о измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку (бр. 01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) и другим
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Документа
која је потребно доставити на наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене
копије диплома свих нивоа студија, извод из књиге рођених

(оверена копија), фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске управе)
да кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђена
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком
раду (за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у).
Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и
у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у три примерка. Приликом доказивања биографских података, кандидат је дужан да се придржава Закона о заштити података о личности, односно да све личне податке, технички,
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумената морају бити
оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација сматраће се некомплетном и неће се
разматрати од стране комисије.
Сва документација и радови достављају се Служби за
опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

К РА Љ Е В О
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2
тел. 036/359-888
e-mail: ratarica@ptt.rs

Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције, а најдуже до 31.08.2021.
године
Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII/1 ССС. У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама. Кандидат треба да поседује образовање из психолошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник 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,
а кандидат који нема образовање из претходног става 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 треба и да има: психичку,
физичку и здравствену способност за рад са 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 родоскрвљење, 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију заједно са пријавним формуларом доставља школи.
Наставу из грађанског васпитања може да изводи лице које
је савладало програм обуке из предмета грађанско васпитање, односно која су претходно завршила нека од програма предвиђени Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; потврду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
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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 или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу - оригинал или оверена фотокопија; извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе - не старије од шест месеци
од дана објављивања конкурса - оригинал или оверена
фотокопија; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) - оригинал или оверена фотокопија; зна српски
језик на којем остварује образовно-васпитни рад (доказ из
ове тачке доставља кандидат који није стекао образовање
на српском језику); 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 родоскрвљење, 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - доказ представља уверење надлежног суда;
за грађанско васпитање доставити уверење о савладаном
програму. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пре доношења
одлуке о избору кандидата врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране
Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс
са потребном документацијом о испуњености услова доставити лично или на адресу Пољопривредно-хемијска школа
„Др Ђорђе Радић“, 36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2 у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком
“За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

потврду о похађању обуке за педагошке асистенте (оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија не старија
од 6 месеци); 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 дискриминаторног понашања, у складу са
законом - прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе; 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 установе да је кандидат положио испит из српског језика. 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. Пријаве се достављају у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” поштом на адресу ОШ „IV краљевачки батаљон”,
36000 Краљево, улица Олге Јовичић бр. 1, или лично радним даном од 8 до 14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. Контакт телефон: 036/314-330. Неблаговремене и
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021., односно до 31.08.2021.
године

36000 Краљево, Олге Јовичић Рите 1
тел. 036/314-330
e-mail: bataljonkv@gmail.com

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске
2020/21. године, односно до 31. августа
2021. године
УСЛОВИ: IV ССС. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом:
139 став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018 - др.закон, 10/2019 и 6/2020) и чланом 8 став 1
Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, број 87/2019) и то: да има средње
образовање у четворогодишњем трајању; да има савладан
програм обуке за педагошког асистента - сходно Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
(„Сл. гласник РС”, број 87/2019); 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се уверењем из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству унутрашњих
послова надлежне полицијске управе); да има држављанство Републике Србије (доказује се уверењем о држављанству у оригиналу или овереној копији не старијој 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; да зна ромски језик. 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 пријаву кандидат доставља: оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
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ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове
из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон,
10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020): имају одговарајуће
образовање, у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији
радних места и у складу са Правилником о педагошком и
андрогошком асистенту (“Сл. гл. РС” бр. 87/19 и 106/20);
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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, за пуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвљење, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, противправног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и достављају га школи заједно са осталом потребном документацијом. Пријаве са одговарајућом
документацијом слати на адресу: ОШ”Димитрије Туцовић”,
Доситејева број 5. 36000 Краљево или предати лично у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

КРУШЕВАЦ
ОШ “СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”
37252 Јасика, Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

Наставник хемије
за 40% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са одсуства
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова наставника хемије може бити примљен кандидат који испуњава
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: да има одговорајуће образовање - према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадник у основној
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 3/2017, 13/2018

и 11/2019); да има држављанство РС; да има психичку,
физичку и здраствену 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 родоскрнављење, 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 дискриминатнорно понашање;
да зна српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова, и
то: кратку биографију (CV); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал или
оверенуфотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског
језика (подносе само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Пријаве и приложена документација
се не враћају. Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар школе.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
37226 Блажево
Општина Брус

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и
услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17 и 10/19, 6/20) и то: 1) да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником којим се прописује степен и врста образовања наставника и стручног
сарадника у основној школи; 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 родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за која 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
изнад 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 члном 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 интердисиплинарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стучне 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), сту-
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Наука и образовање
дијама 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.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16
тел. 037/3552-353

Наставник француског језика
са 55% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
помоћника директора, у издвојеним
одељењима школе у Злегињу и
Доброљупцима
Наставник енглеског језика
са 48% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
помоћника директора, у издвојеном
одељењу школе у Лаћиследу
Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено
време до повратка радника са функције
помоћника директора у издвојеном
одељењу школе у Лаћиследу
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. 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: ул. Крушевачка бр. 16, 37230 Александровац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 037/3552-353.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ “ПАРТИЗАНСКИ ДОМ”
Доњи Бучумет, 16240 Медвеђа

Наставник математике
са 89% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос
под условима из члана 139 ЗОСОВ: 1) да има одговарајуће
образовање, и то: одговарајуће образовање у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19)
и чланом 140 ЗОСОВ стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије)
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са 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,
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одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело
примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полних слобода, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију и
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик, образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. 2.Докази из испуњености услова из
тачке 1, 3-5 саставни су део овог конкурса и подносе се у
виду оверених фотокопија, а доказ под редним бројем 2 се
прибавља по закључењу уговора о раду; Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се преузима
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, а тражену
документацију заједно са одштампаним формуларом кандидати достављају школи, најкасние у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани
у ужи круг, у року од 8 дана, упућују се на психолошку процену способности рада са ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата донеће Конкурсна
комисија, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима.

ОШ “ПАРТИЗАНСКИ ДОМ”
Доњи Бучумет, 16240 Медвеђа

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које
комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставнике основне школе, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце); да је савладао обуку и да има
положени испит за директора установе (кандидат који ту
лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан
да испита за директора установе положи у року од две
године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
знање спрског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са Законом; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, за директора
школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 истог Закона, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања
у установи, после стеченог одговарајућег образовања. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о
знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно

стручном испиту; -потврда о радном искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања;
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе); оверен
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима; доказе о својим стручним и организационим способностима; лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси само предложени кандидат; Пријаве слати поштом или лично доставити на адресу: Основна школа
“Партизански дом”, Доњи Бучумет 16240 Медвеђа. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 063/174-3500.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”
16207 Винарце, Немањина 1
тел. 016/253-349

Педагошки асистент
на одређено време, за школску
2020/2021. годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање завршену
средњу школу; да има положен одговарајући ниво обуке
у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС бр. 87/2019 и 106/2020);
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицма; 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 лца
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверени препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
сертификат Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, и са одштампаним формуларом достављају горе
наведену документацију. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве са документацијом се достављају
у року од осам дана од дана објављивања конкурса на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити
код секретара школе на телефон: 016/253-349.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Оглас објављен 01.07.2020. године у публикацији
Националне службе за запошљавање “Послови”,
поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДЕ МЕТАЛАЦ”

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

Наставник електротехничке групе
предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
140 став 1), члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада електротехника (“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 8/2017, 4/2018,
13/2018 и 2/2020); да има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
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Наука и образовање
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар за конкурс,
који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и краћу
биографију, достављају школи потребну документацију:
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
као доказ да има одговарајуће образовање или уверење
о стеченом образовању (ако диплома није уручена) не старије од 6 месеци; кандидати који су високо образовање
стекли након 10. септембра 2005. године подносе оверену
фотокопију дипломе основних и мастер студија; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству као доказ да имају држављанство Републике Србије
(не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);
уверење из казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса);
доказ о знању српског језика, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику или су положили
испит из српског језика по програму одговарајуће школске
установе; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, подноси се пре
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор у
складу са Законом. Комисија утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона у
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и изабрани у
ужи избор упућују се на психолошку процену психофизичких способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за запошљавање, у року од 8 дана од дана истека
рока за подношење пријава. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе из претходног става и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Достављена документа се неће вратити. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе, путем телефона: 016/234-612.

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
- одлука УС; 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење и
6/2020), 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 6/2020) и то: да је држављанин
Републике Србије; да има завршен најмање IV степен стручне спреме; да има положен одговарајући ниво обуке у
складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС” бр. 87/2019); 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 родоскрвнуће, 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 за које није у
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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.

рајуће високошколске установе. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа на адресу: Основна школа „Стојан Љубић” 16206 Косанчић. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

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 ии 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.

16230 Лебане
тел. 016/846-292

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ”
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат (треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон и 6/20)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС” бр.11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18, 11/19
и 2/20), и то: кандидат мора 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 (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 пропису који је уређивао високо образовање до
10.09.2005. 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 и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(наставник је обавезан да наведено образовање стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос); 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 родоскрнављење, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад
(српски језик). Уз попуњен пријавни формулар који се преузима на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је обавезан
да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену
и врсти образовања (оверена фотокопија/препис); доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченим на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (уверење или други одговарајући документ
који издаје високошколска установа, односно документ о
положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу - оверена фотокопија/препис); доказ
о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику, доказ о
положеном испиту из српског језика по програму одгова-

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛЕБАНУ
Педагошки асистент
за рад са ученицима ромске
националности на одређено време за
школску 2020/2021. годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове:
1. да има стечено средње образовање у четворогодишењем трајању и савладан програм обуке за педагошког
асистента, а уколико нема савладан програм обуке дужан
је да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана пријема у радни
однос, у складу са Правилником о педагошком аиситенту
и андрагошком систенту („Сл. гласник РС” број 87/2019);
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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примања или давањамита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњавању услова: 1) попуњени пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; 2) радна биографија/CV; 3) оригинал или оверена
фотокопија дипломе (сведочанства) којом се потврђује
стручна спрема; 4) доказ о савладаном програму обуке за
педагошког асистента; 5) оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу
са холограмом); 6) оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 мецеци); 7) уверење о неосуђиваности и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторско понашање - из казнене евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци); 8) доказ о знању
српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (обавезно за кандидате који нису одговарајуће
образовање стекли на тим језицима). Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и испуњавају
услове за оглашено радно место, и који буди 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 о чему ће учесници конкурса бити обавештени
на контакт телефоне које су навели у својим пријавама.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ
„Бранко Радичевић”, ул. Вука Караџића број 1, Брестовац, с
тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, у оригиналу или овереној фотокопији неће бити
разматране од стране Конкурсне комисије. Место рада:
Брестовац, Вука Караџића бр. 1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”. Адреса на
коју се подносе пријаве: Основна школа „Бранко Радичевић”, ул. Вука Караџића број 1, 16253 Брестовац. Контакт
телефон 016/782-206. Конкурс за пријем у радни однос
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именовати
посебним решењем/одлуком. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са
децом и ученицима.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце
тел. 016/732-300

Чистач (50% радног времена) и домар/
мајстор одржавања - ложач пећи на
чврсто гориво (16,66% радног времена)
за рад у издвојеном одељењу школе у
селу Јашуња, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и према
Правилнику о организацији и систематизацији послова у
ОШ “Бора Станковић” Богојевце, за чистача основна школа И ССС, за ложача пећи на чврсто гориво средња школа
II ССС и положен стручни испит/сертификат да је обучен
за рад на пословима ложача пећи на чврста горива; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицма; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лца
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају следећи
докази о испуњености услова конкурса: оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању
ако није издата диплома; оригинал или оверена фоткопија
уверења или сертификата о положеном испиту или оспособљености за рад на пословима ложача пећи на чврсто
гориво; оригинал уверење о неосуђиваности из МУП-а
надлежне Полицијске управе (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом
или оверена копија); да је диплома или уверење издато на
српском језику, односно потврда установе која је издала
диплому да је кандидат пратио наставу на српском језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Реублике Србије,
а потребну документацију, заједно са одштампаним и
попуњеним пријавним формуларом доставља школи у року
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и напотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија именованаоОдлуком директора
дел. бр. 372 од 24.08.2020. године. Пре доношења одлуке
о избору, канидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена.
Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу у публикацији “Послови” донеће се у складу са законом. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе понедељком и четвртком од 10-12 часова на телефон:
016/732-300.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
16221 Велика Грабовница
тел. 016/3481-602

Наставник математике
на одређено време до повратка
запосленог са функције, а најкасније до
28.03.2022. године
УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/17), кандидат треба да има 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, образовање на основним студијама у трајању од
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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 није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 ЗОСОВ-а, да има држављанство Републике Србије, да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњени пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности;
кратка биографија. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопија која је оверена код јавног бележника. 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 контакт
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ “Вук Караџић”
у Великој Грабовници, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона
које су навели у својим пријавама. Напомена: неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Пријаве са доказим о испуњености услова слати на адресу школе.

ЛОЗНИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ”
15314 Крупањ, Радничка 2

Наставник математике
за рад у школи у Костајнику и Крупњу
Наставник математике
за рад у школи у Красави и Крупњу

складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство РС; да зна језик на коме се оставрује
васпитно-образовни рад (односи се на кандидате који образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријемни формулар (са званичне
интернет странице), потребно је да достави школи: радну
и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV;
диплому одговарајућег степена и врсте стручне спреме(оргинал или оверену фотокопију ); кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља
оргинал ил оверену фотокопију дипломе другог степена и
оверену копију дипломе основних академских студија; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија да није старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци); уколико диплома није издата на српском
језику, потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, односно доказ о положеном испиту из српског
језика са методиком по програму одговарајуће висикошколске установе за радно место (оригинал или оверена фотокопија) - прилажу само кандидати за наставнике. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. Образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/formularza-konkurisanje.doc. Пријаве са потребном документацијом
доставити поштом или лично у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс за пријем
у радни однос на неодређено време _______ (са називом
радног места на које се кандидат пријављује) - не отварај”,
на адресу школе. Фотокопије које нису оверене од стране
надлежне установе неће се узимати у разматрање као и
неблаговремене и непотпуне пријаве. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија именована решењем директора.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА”
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Наставник математике
за рад у школи у Дворској и Крупњу

Вапитач
2 извршиоца

Наставник математике
за рад у школи у Крупњу

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије) и
специјалистичке струковне студије по прописима који су
уређивали високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. године до 7 октобра 2017. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године; на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три
године или више образовање-васпитач, у складу са Законом; да има дозволу за рад (лиценцу) да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и
васпитања.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) у радни однос може да буде примљено лице које
испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.
88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
за рад у основној школи („Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019
од 15.08.2019. године): 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије); (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука, 2) високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у

Кувар - сервирка
УСЛОВИ: средње образовање угоститељске струке -смер
кувар, једна година рада на пословима кувара, да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати су дужни да приложе следећу документацију;
оверену фотокопију или препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(за радно место васпитач), потврду о дужини радног стажа
на пословима кувар (за радно место кувар - сервирка), оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или
фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац), доказ о знању српског језика (доказ је диплома издата
на српском језику) уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику-уверење високошколске установе да зна српски језик као језик на којем се остварује вас-
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Наука и образовање
питно-образовни рад, уверење односно извод из казнене
евиденције (уверење МУП-а) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и
за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци). Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду дужан је да достави
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара установе, телефон 015/471-092. Пријаве на конкурс са
потпуном документацијом доставити лично или поштом на
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
15300 Лозница, Трг Јована Цвијића 4

Наставник угоститељске групе предмета
- професионална пракса (практична и
блок настава)
са 60% радног времена
УСЛОВИ: V степен сручне спреме са звањем конобар специјалиста; знање српског језика као језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад; психичка, физичка и
здравстевена способност за рад са ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеци као и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело узимања 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, утрђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс (пријавни
формулар кандидати преузимају са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије и ручно га попуњавају) кандидат је обавезан да достави и: оверену копију дипломе или
оверену фотокопију уверења стеченом називу конобар специјалиста (уверење не може бити старије од 6 месеци); оверену копију дипломе средње школе са називом
у дипломи - конобар; оверену потврду о петогодишњој
пракси у струци стечену после специјализације; извод из
матичне књиге рођених (не може фотокопија); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, не може фотокопија); оригинал уверење надлежног суда да није под
истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење се добија у надлежном суду); оригинал уверење надлежног СУП-а да није осуђиван за горенаведена
кривична дела; радну биографију, осим за лица која први
пут заснивају радни однос. Лица која испуњавају услове
конкурса и која уђу у ужи избор упућују се на проверу
психофизичке способности у надлежну службу за послове
запошљавања а о датуму и времену провере психофизичке способности биће обавештени од стране школе. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве слати поштом
на адресу Средња економска школа, 15300 Лозница, Трг
Јована Цвијића 4, са назнаком „Пријава на конкурс“ или
предати непосредно у канцеларији секретара школе или
службе рачуноводстава у периоду од 10.00 до 13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ГАЈИЋ”
15318 Мали Зворник, Школска 8
тел. 015/7466-008

Оглас објављен у публикацији „Послови” бр. 882 од
20.05.2020. године, поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање

50

| Број 898 | 09.09.2020.

НИШ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија 2

1) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Филозофија (Методологија 1 и
Филозофија науке и технике)
2) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Психологија (Психологија
учења 2 и Методологија психолошких
истраживања 2)
3) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Психологија (Психологија рада и
Организациона психологија)
4) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Социологија (Социологија
сазнања и Социологија односа међу
половима)
5) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Српски језик (Прагматика и Увод
у општу лингвистику)
6) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Русистичка лингвистика (Основи
синтаксе руског језика и Синтакса руског
језика)
7) Наставник у звање наставник
страног језика за ужу научну област
Германистика (Немачки језик 1 и
Немачки језик 2)
8) Сарадник у звање виши лектор за ужу
научну област Англистичка лингвистика
(Савремени енглески језик 5 и Учење
језика уз помоћ рачунара)
9) Сарадник у звање асистент са
докторатом за ужу научну област
Комуникологија, језик и студије медија
(Политичко комуницирање и Теорија
јавног мњења)
10) Сарадник у звање асистент са
докторатом за ужу научну област
Комуникологија, језик и студије
медија (Савремени медијски системи и
Глобализација и медији)
УСЛОВИ: услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника и сарадника прописани су Законом о
високом образовању, Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и
Правилником о избору у звања сарадника Филозофског
факултета у Нишу. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања за избор наставникa. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања за избор сарадника. Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у
штампаном облику и електронском облику (Word верзија,
e-mail adresa pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву
преузима се са web портала Факултета http: //www.filfak.
ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у
Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву
кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о
стеченом научном степену доктора наука или уверење о
докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да
против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази

на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За
попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема
кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и
правне послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@
filfak.ni.ac.rs) Кандидати за избор сарадника подносе
пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском
облику (Word верзија, е-mail адреса pravna@filfak.ni.ac.rs).
Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета
http: //www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasciizbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа:
биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије
диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са
потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или
уверење о уписаним докторским академским студијама,
уверење надлежне полицијске управе да против њих није
изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању. Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
37213 Витошевац, Омладинска 11
тел. 037/845-147

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” број 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 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019,
2/2020, 8/2020) и то да има одговарајуће образовање, у
складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), односно: да је кандидат стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има степен и врсту образовања у
складу са Правилником 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
и 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020). Остали услови: општи услови у складу са чланом 139 и чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019
и 6/2020): да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије ; да зна српски језик.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту); кратку
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о стеченом високом образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старији од шест месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старији од
шест месеци); уверење о неосуђиваности (уверење треба
да буде издато након расписивања конкурса); лекарско
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-

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

Наука и образовање
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријавни формулар са документацијом
слати препорученом поштом или доставити лично у секретаријат школе у затвореној коверти „За конкурсну комисију”, на адресу: Основна школа „Вук Караџић” Витошевац,
37213 Витошевац. Контакт телефон: 037/845-147.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1
тел. 018/4804-827

Спемач/ица
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да има
психичку и здравствену способност за рад; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарста просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: радна биографија; оверена фотокопија сведочанства о завршеној основној школи;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; лекарско уверење (изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду); оригинал или
оверена фотокопија уверења 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење полицијске управе из казнене евиденције
МУП-а и из надлежног суда). Уверења не могу бити старија
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 слати на адресу са назнаком „Пријава на конкурс за радно место спремач/ица”, Предшколска установа “Лане” Мишићева бр. 1.
18220 Алексинац.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-471

Педагошки асистент
за рад у матичној школи у Нишкој Бањи,
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: кандидати треба поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике Србије”
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије” број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19 - у
даљем тексту: Закон) и услове из Правилника о програму
обуке за педагошког асистента („Службени глас-ник Републике Србије”, број 11/2010) и то: четворогодишње средње
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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 кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; да има завршен уводни модул за педагошког асистента; да зна ромски језик. Остало: Кандидати су дужни да
попуне пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
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ним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан
пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, не
старије од 6 месеци; доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија) 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 примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ
одговарајуће високошколске установе о познавању језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија), не старије од 6 месеци; оригинал или оверену
фотокопију доказа о завршеном уводном модулу за педагошког асистента; оригинал или оверену фотокопију доказа о знању ромског језика; доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комосија коју именује
директор, избор се врши у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања. У поступку одлучивања
о избору кандидата, кандитати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. У поступку избора педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног органа јединице
локалне самоуправе. Пријаве доставити лично или слати
на адресу: Основна школа „Иван Горан Ковачић”, ул. Ивана
Горана Ковачића 14, 18205 Нишка Бања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОЛЕ РАШИЋ”
18000 Ниш, Васе Чарапића 8б
тел. 018/242-240

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Наставник математике
са 33,33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 27/2018 (II) - др. закон, 10/2019 и 6/2020): да имају
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1
Закона; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља
при закључењу уговора о раду); 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, безобзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складуса законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Врста образовања: кандидати треба да
испуњава следеће услове: да је стекао 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 облати
или области педагошких наука; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.године. Лице из става 1.тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу

предмета. Кандидати су дужни да доставе: пријавни формулар доступан на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати
који су завршили други степен, достављају и диплому са
основних академских студија); уверење о неосуђиваности
не старију од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци (оргинал или оверену фотокопију); кандидат који није стекао образовање на српском
језику доставља доказ о знању српског језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад. Пријаве слати на адресу
школе, ОШ „Коле Рашић”, ул. Васе Чарапића, бр. 8б, Ниш
или предати непосредно у сектретаријату школе, у коверти
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Педагошки асистент
на одређено време закључно са
31.08.2021. године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средње образовање;
завршен програм обуке за педагошке асистенте (девет
модула у трајању од 196 часова - 36 ЕСПБ); психичка,
физичка и здравствена 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;
држављанство Републике Србије; да лице зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; познавање ромског језика. Кандидати су у обавези да попуне
пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
да га одштампају и доставе Школи, заједно са потребном
документацијом - у коју спада: оригинал или оверена копија
дипломе (у њеном недостатку - уверење) о стеченом образовању; оригинал или оверена копија извода из матичне
књиге рођених (венчаних - за удате); оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности; оригинал или оверена копија уверења о држављанству; доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно васпитни рад - уколико
је неопходан; потврду о познавању ромског језика; сертификат о завршеном програму обуке за педагошке асистенте; потписана биографија кандидата. Лекарско уверење,
као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, се подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је осам дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се одбацују. Пријаве са документацијом слати на
адресу: ОШ “Вук Караџић“ у Нишу, Београдска 2 или предати непосредно овлашћеном раднику школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

18205 Нишка Бања, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-471

Наставник предметне наставе физичког
и здравственог васпитања
за 16 часова недељно (80% радног
времена)
УСЛОВИ: кандидати треба: да поседују одговарајуће образовање у складу са члановима 140-143. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
број: 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020) 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, 11/2019, 2/2020
и 8/2020) и то: професор физичког васпитања, професор
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе,
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор
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Наука и образовање
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе, мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
противполне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, не старије од 6 месеци; доказ
да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
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, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а
(оригинал или оверена фотокопија) 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 примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела противполне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци;
доказ одговарајуће високошколске установе о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија
коју именује директор, избор се врши у складу са Законом
о основама система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата, кандитати изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Пријаве доставити лично или слати
на адресу: Основна школа „Иван Горан Ковачић”, ул. Ивана
Горана Ковачића 14, 18205 Нишка Бања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцента или
ванредног професора, за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком образовању, за предмет
Фудбал и сродни предмети
Наставник у звању доцента или
ванредног професора, за ужу научну
област Научне дисциплине у спорту
и физичком васпитању, за предмете
Скијање и Рукомет и сродни предмети
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УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа и стицања
звања наставника прописани су чланом 74 Закона о високом образовању, чланом 165. Статута Универзитета у
Нишу: за доцента може бити изабрано лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом
најмање 8 (осам), односно које има најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи, има
научни назив доктора наука, и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама; у звање ванредног професора може
бити изабрано лице које поред услова за звање доцента
има и више научних радова од значаја за развој науке, у
ужој научној области за коју се бира, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама,
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент,
оригинални метод, нову сорту и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или
монографију, практикум или збирку за ужу научну област
за коју се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Рок за пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана расписивања
конкурса. Кандидати достављају: пријаву са биографским
подацима, препис дипломе о научном називу доктора
наука, списак радова са библиографским подацима, као
и саме радове, на адресу Факултета спорта и физичког
васпитања у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, Ниш. Кандидати
који се пријављују на конкурс за избор у звање дужни су
да попуне образац о испуњености услова за избор у звање
наставника који се налази на wеб порталу Универзитета
у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно
је да кандидат има кориснички налог, а уколико кандидат
нема кориснички налог, неопходно је да се обрати администратору Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, кандидатима се
препоручује да се јаве, најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока”.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава бб
тел. 020/385-728

Наставник математике
са 37,38% норме, на одређено време
до повратка раднице са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања (“
Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015,
88/17, 27/2018- др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закон
и 6/2020) и то ако 1) имају одговарајуће образовање; 2)
имају психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима, 3) није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвоа у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолоетног лицаили 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 и
за које није у складу са законом утврђено дискиминаторно
понашање. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се прилико
пријема у радни однос и проверавају у току рада, 4) има
држављанство Републике Србије, 5) зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно - васпитни рад. Доказ
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) и 5) члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
саставни су део пријаве на онкурс, а из става 1 тачке 2.
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. У
погледу степена и врсте образовања, потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно члану
140 и образовање сходно члану 142 ст. 1 Закона оосновама
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 27/2018
- др. закони и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020) као
и степен и врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти обрзовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“ Службени гласник РС”, број 11/12) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у
ОШ” Ђура Јакшић” Трнава број 152 од 08.03.2018.год.чије
одредбе нису у супротности са Правилником. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана обајвљивања у публикацији ”Послови”.
Уз пријаву на конкурс кандидати су у обавези да доставе:
1) оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење
којим се доказује одговарајуће високо образовање, 2) оригинал уверење о држављанству не старије од шест месеци, 3) оригинал извод из МК рођених не старије од шест
месеци. Одговарајући доказ (потврда, уверење или друга
исправа коју издаје надлежна високошколска установа)

којим се доказује да кандидат има одговарајуће образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирана, 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 сходно
члану 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 27/2018 - др. закон и 10/2019,
27/2018 - др. закон и 6/2020). Одговарајући доказ којим се
доказује познавање језика на коме се оставрује образовно
- васпитни рад сходно члану 139 става 1 тачка 5 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 27/2018 - др. закон и 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020). Пријаве са потребним документима слати на горе
наведену адресу са ознаком” За конкурс” или лично доставити школи. Кандидати који не испуњавају услове конкурса
у погледу прописаног степена и врсте образовања, одговарајућег високог образовања и прописаног занимања
(стручног назива) и чије пријаве буду непотпуне (не садрже сва тражена документа прписана конкурсом) и неблаговремене, неће се исте пријаве (молбе) за пријем у радни
однос примате, односно узимати у разматрање приликом
одлучивања о пријему у радни однос.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-361

Дефектолог олигофренопедагог
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(“Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане члановима 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 - и други закони и
10/2019) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања под одговарајућим образовањем подразумева
се високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалситичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четри године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године степен и врста образовања морају бити у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017,
3/17 и 13/18) - професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом менатлно ометеном у развоју (дипломирани дефектолог - олигофреноглог, мастер дефектолог
који је на основним студијама завршио студијдки програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог, који је на основним академским студијама завршио
студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, мастер дефектолог који је на основним студијама
завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора
за вештачку ометеност, дипломирани дефектолог - мастер
који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за вештачку ометеност) ; да има психичку, физичку и здраствену
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 лицаили 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 и за које није у складу са законом утврђено дискиминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплинастечено на високо школској установи у
току студија или након дипломирања, од најмње 30 боодва
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским система преноса бодова.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке И технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
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Наука и образовање
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Кандидати достављају следећу документацију: потписану
биографију кандидата, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије), уверење из МУП-а из казнене евиденције, доказ о знању језика на којем се изводи остварује образовно-васпитни рад у
школи доставља се уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику - доказ да кандидат има психичку,
физичку и здраствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити школи пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је
осам (8) дана од дана објављивања у публикацији ”Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријаве слати на горе наведену адресу.

о држављанству - документ не старији од 6 месеци; доказ
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 документ
не старији од 6 месеци - документ издаје МУП; доказ да
за лице није донето решење о спровођењу истраге, није
подигнута оптужница или донет оптужни предлог за кривична дела - документ не старији од 6 месеци - документ
издаје суд; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), прибавља се пре закључења уговора о раду.
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са документацијом се подносе путем поште на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс за наставника математике”. Рок за пријаву је 10 дана од дана објављивања
конкурса.

НОВИ СА Д

21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Наставник биологије
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог којем мирује радни
однос због именовања на дужност
директора школе

21217 Бачко Градиште, Школска 33

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске
2020/21. године
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити
примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139 и
141 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20), опште услове из Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
Правилника о програму обуке за педагошког асистента, и
то: стечено средње образовање - IV степен стручне спреме; обуку за педагошког асистента (завршен прописани
програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, кратку биографију,
оверену копију или оригинал дипломе о стеченој врсти и
степену образовања, оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству,
оверену копију или оригинал уверење о неосуђиваности.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.Пријаве са документацијом се подносе поштом на горе наведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања.

Наставник математике
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може
бити примљен кандидат који испуњава услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20), опште услове из Закона о раду (“Сл. гласник РС”,
бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
и то: да има одговарајуће високо образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена - мастер академске, мастер струковне студије или 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 није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1
тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; пријаву на конкурс са основним биографским подацима; оверену копију или оригинал дипломе о
стеченој врсти и степену образовања; оверену копију или
оригинал извода из матичне књиге рођених - документ не
старији од 6 месеци; оверену копију или оригинал уверења
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

Наставник биологије
50% норме, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог којем
мирује радни однос због именовања на
дужност директора школе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које има одговарајуће - образовање (у складу са
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18- др. закони,
10/19, 6/20). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије и специјалистичке академске студије) и
то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2. студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинију целине и
одговарајуће научне, односно стручне обалсти или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. год.; лице из
подтачке 2 мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, које има држављанство РС и које зна српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потребна документација: оригинал или оверена фотокопија
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободне, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(из полицијске станице - не старије од 6 месеци); оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи
се на кандидате који нису образовање стекли на српском
језику). Копије докумената се оверавају од стране јавног
бележника. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити
лично или поштом на горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара школе на
тел. 021/6041-244.

Педагошки асистент
на одређено време, школска 2020/21.
година

УСЛОВИ: Кандидати уз одштаман и попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког развоја,
достављају: оригинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеном средњем образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Р. Србије (не
старије од 6 месеци); уверење о похађању програма обуке
за педагошког асистента (оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању ромског језика (оригинал или
оверена фотокопија); доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 право, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (из полицијске станице-не старије од 6 месеци);
доказ о знању српског језика (односи се на кандидате који
нису образовање стекли на српском језику). Копије докумената се оверавају од стране јавног бележника. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горе наведену адресу. Ближе
информације о конкурсу се могу добити код секретара школе на тел. 021/6041-244.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Избор у звање ванредног или редовног
професора за ужу научну област
Историјскоправну и заснивање радног
односа на радном месту наставника за
наставни предмет Историја државе и
права I
на одређено време од пет година у
случају избора у звање ванредног
професора, односно на неодређено
време у случају избора у звање редовног
професора
УСЛОВИ: Стечен научни степен/назив доктора правних наука, претходно завршен правни факултет и стечен академски
назив магистра правних наука, односно претходно завршене
основне и мастер академске студије права. Услови за избор
су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени
гласник Р Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018
и 67/2019), Статутом Универзитета, Правилником о ближим
минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником
о условима и поступку за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника на Правном факултету
у Новом Саду и Правилником о организацији и систематизацији послова на Правном факултету у Новом Саду.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому или уверење о научном степену/називу доктора правних наука (оригинал или оверену
фотокопију), диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому о стеченом
академском називу магистра правних наука (оригинал
или оверену фотокопију), односно дипломе о завршеним
основним и мастер академским студијама права (оригинали
или оверене фотокопије), списак својих научних радова и
по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса на горе наведену адресу.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21426 Вајска, Маршала Тита 33
Наставник предметне наставе-енглески
језик
88,89% норме
Наставник предметне наставе - немачки
језик
88,89% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, и 27/2018 др. закони и 10/2019), као и Правилника 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) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Основној школи “Алекса Шантић” Вајска
од 16.03.2018. године. Члан 139 Закона о основама система образовања и васпитања 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: има одговарајуће образовање; има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родосквнуће, за кривична
дела примања и давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар
(налази се на званичној и интернет страници Министарства просвете, науке и технилошког развоја-део Ново на
сајту); кратку биографију; оргиналну или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о
стеченом високом образовању; уверење о држављанству
(оргинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оргинал или оверена фотокопија); уверење
о неосуђиваности; лекарско уверење (прилаже кандидат
који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора о
раду). Напред наведена документа не могу бити старија од
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Конкурс спроводи Конкурсна комисија
коју именује директор школе. Кандидати који буду 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. 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. Пријавни формулар
са потребном документацијом слати препорученом поштом
на горе наведену адресу или доставити лично у секретаријату школе у затвореној ковери, са назнаком “За конкурсну комисију”, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА “ШАМУ МИХАЉ”
21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може
бити примљен кандидат који испуњава услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19 и
6/20), опште услове из Закона о раду (“Сл. гласникРС”,
бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 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 утврђено у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; пријаву на конкурс са основним биографским
подацима; оверену копију дипломе о стеченој врсти и
степену образовања; оверену копију или оригинал изво-
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да из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу
са холограмом); оверену копију или оригинал уверења о
држављанству (документ не старији од 6 месеци); доказ да
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 (документ не
старији од 6 месеци - документ издаје МУП); доказ о поседовању психичке, физичке издравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, прибавља
се пре закључења уговора о раду); доказ да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад
(уколико је лице завршило основну, односно средњу школу на језику националне мањине по наставним плановима и програмима Републике Србије сматра се да поседује знање српског језика). Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна
комисија након добијања резултата психолошке процене
кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатом. 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). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је
10 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс - спремачица”. Ближе
информације могу се добити на телефон 021/6903-039.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОКАИ ИМРЕ”
21235 Темерин, Кошут Лајоша 31

Административно-финансијски радник
50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образовање, завршену средњу четворогодишњу школу; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и мађарски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Предност имају кандидати са радним искуством на
административним и финансијским пословима у основном
или средњем образовању, као и кандидати који познају рад
на рачунару (Word, Excel и др).

Сервирка
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове, и то: да има
средње образовање најмање II степен стручне спреме; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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;
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
мађарски језик на којем се остварује образовно-васпитни;
да има радно искуство на пословима сервирке.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидати достављају потребну документацију и
то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; уверење о
неосуђиваности не старије од 6 месеци; биографију - CV,
очитану личну карту или фотокопију личне карте без чипа.
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 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
„Кокаи Имре”, Темерин, ул. Кошут Лајоша 31. Пријаве се
шаљу поштом на горе наведену адресу или предају лично у секретаријату школе, у затвореној коверти, са назнаком: “За конкурс за пријем у радни однос на радно место
_________ (назив радног места)”, сваким радним даном од
8 до 12 часова.

ПУ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
21240 Тител, Доситејева бб

Васпитач
на одређено време, за рад у објекту
установе у Вилову
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чланом 139 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 даље: Закон) и
то да: 1) има одговарајуће образовање: лице са стеченим
одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра
се доказом о знању српског језика под тачком 5.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: 1) одштампан и
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС; 2) радну биографију (CV), тачну адресу пребивалишта и контакт телефон; 3) оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о државланству; 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, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); 7) доказ о знању српског језика
подносе само кандидати који образовање нису стекли на
српском језику; 8) пре закључења уговора о раду кандидат
који је изабран доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности, не старије од шест месеци. Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији (не старије
од 6 месеци). Приложена конкурсна документација неће
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса
за пријем у радни однос на одређено време. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично
или путем препоручене пошиљке, на адресу: Предшколска
установа “Плави чуперак”, Доситејева бб, 21240 Тител, са
назнаком “За конкурс за васпитача”, у затвореној коверти.
Информације о конкурсу могу се добити у предшколској
установи на телефон: 021/2960-292, од 10.00 до 13.00 часова. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у
листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ”
21242 Будисава, Школска 3
тел./факс: 021/719-018

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/2019
и 6/2020), да има основно образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
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Наука и образовање
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања (доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја); доказ о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и
врсте образовања, односно уверења - ако диплома није
издата); уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); доказ о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(достављају само кандидати који одговарајуће образовање
нису стекли на српском језику.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). Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос сходно члану 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
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 службеним просторијама Основне школе “Иво Андрић”,
улица Школска 3, Будисава. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Пријаве треба послати на адресу Школска 3, 21242 Будисава. Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком
“Конкурс за пријем у радни однос на радно место чистачице”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 021/719-018.

ПАНЧЕВО
ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”
26207 Идвор, Михајла Пупина 51

Наставник математике
са 89% радног времена
УСЛОВИ: 1. да је кандидат 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
или 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 (ова лица морају
имати завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно, групу
предмета); 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да испуњава и услов предвиђен у чл. 3 Правилника о
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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, 2/20 и 8/20) за радно место наставник математике;
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривична дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на
којем се остварује образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат треба да достави следећу документацију: пријавни формулар објављен на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
биографију; оригинал или оверена фотокопија дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оригинал
или оверена фотокопија извод из казнене евиденције које
издаје МУП Р. Србије (не старије од 6 месеци); оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор упутиће
се на психолошку процену за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на
адресу: Основна школа „Михајло Пупин”, Михајла Пупина
51, 26207 Идвор, са назнаком „Пријава за конкурс”. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса могу се доставити и лично. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Алибунар, Вука Караџића 2
тел./факс: 013/641-036
e-mail: etsalibunar@madnet.rs

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 94,44%
радног времена, образовно-васпитни рад
се остварује на српском језику
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 информати-

чар; 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: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
извршена психолошка процена способности за рад с децом
и ученицима, у складу са Законом; да 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 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 код
секретара школе на телефон 013/641-036 локал 26.

ОШ “МАРШАЛ ТИТО”
26215 Падина, Трг ослобођења 22

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1. да кандиат има одговарајуће образовање за
наставника или стручног сарадника из члана 140 ЗОСОВ
стечено: 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, изузетно, ако се на конкурс не јави лице које
испуњава претходно наведене услове, и наставник са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; 2) 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 (члан 142 ЗОСОВ);

09.09.2020. | Број 898 |

55

Наука и образовање
3) да има дозволу за рад наставника - лиценцу, (члан 122
став 5 ЗОСОВ), 4) да је завршио обуку и положио испит
за директора установе (члан 122 став 5 ЗОСОВ), 5) да има
знање словачког језика као наставног у овој школи, у складу са чланом 121 ставови 6-7, Закона о основама система
образовања и васпитања (члан 139 став 1 тачка 5 ЗОСОВ),
6) да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, а лице из тачке 1 алинеја 3 ових услова треба
да има најмање 10 година (члан 122 став 5-6 ЗОСОВ), 7)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; (члан 139 став 1 тачка 2 ЗОСОВ), 8) 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 рокоскрнављење, 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 (члан 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ),
9) да има држављанство Републике Србије (члан 139 став 1
тачка 4 ЗОСОВ). Кандидати су дужни да поднесу пријаву на
конкурс својеручно потписану, као и доказе о испуњености
услова, и то: 1. оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење о положеним испитима из психологије и педагогије на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
или оверене странице индекса из којих се може утврдити
да кандидат има положене испите из психологије и педагогије; 3. доказ о поседовању лиценце за рад наставника/стручног сарадника; 4. уверење установе или оверена
фотокопија радне књижице, као доказ о радном стажу у
установи на пословима образовања и васпитања; 5. доказ
да је лице стекло средње/високо образовање на словачком
језику или доказ да је положио испит из словачког језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе или доказ да је положио испит из словачког језика по
програму одговарајуће високошколске установе, у складу
са чланом 141 ставови 6-7 Закона о основама система образовања и васпитања; 6. уверење о држављанству Републике Србије. Установа ће по службеној дужности прибавити
доказ из тачке 8 услова, а доказ о испуњености услова из
тачке 7 услова ће бити затражен од кандидата који буде
изабран а пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати
на адресу: Основна школа “Маршал Тито”, 26215 Падина,
Трг ослобођења 22.

ОШ “БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане у члану 139 и 155 став 2 тачка 2, став 7 и 8 Закона о
основама система образовања и васпитања, (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18- др. Закони, 10/2019 и 6/20) и
складу са Правилником о педагошком асистенту и андроношком асистенту („Службени гласник РС” број 87/19): да
има одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме,
да има савладан програм обуке у складу са овим правилником, (лице које има савладан програм обуке за педагошког асистента према Правилнику о програму обуке за
педагошког асистента - „Службени гласник РС”, број 11/10
или модуларни Програм обуке за педагошког асистента из
2016. године, сматра се да има савладан програм обуке у
складу са овим правилником за педагошког асистента за
децу и ученике ромске националности којима је потребна
додатна подршка у образовању), да познаје ромски језик,
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за образовно-васпитни рад. Кандидати
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: кратку биографију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
сертификат о завршеном програму обуке за педагошког
асистента за децу и ученике ромске националности издат
од стране надлежног органа (оргинал или оверена копија);
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уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности - уверење из МУП-а из казнене евиденције; (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) и фотокопију
личне карте. Кандидати који су изабрани у ужи избор биће
упућени на предходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве и документацију доставити
на горенаведену адресу или предати лично школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе
информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
013/234-5071.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ФИЛИПОВИЋ”
26229 Плочица, Светог Саве 1
тел. 013/757-011
e-mail: skolaplocica@gmail.com

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: услови за избор директора: за директора школе може да буде изабрано лице: 1. које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања: високо образовање за
наставника основне школе, 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
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студиама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат 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 овог закона, дужност директора основне школе
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из
члана 140 став 3 овог закона за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, 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 или 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; 3. које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора; да није правоснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности; 5. које има
држављанство Републике Србије; 6. које зна српски језик језик на којем се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврду да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда садржи податак о рандом
стажу и пословима које је лице обављало и издаје је установа у којој кандидат ради, а ако кандидат није у радном
односу потврду издаје установа у којој је кандидат стекао
радно искуство у области образовања и васпитања - оригинал); уверење о држављанству (оригинал или оверена

фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика (подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање на другом језику); радну биографију и оквирни план рада за време мандата; оригинал
или оверену фотокопију уверења 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 (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног привредног суда да лице није правоснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци); оригинал или 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 дирецтора школе); уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања и доказ о резултату
спручно-педагошког надзора о раду кандидата - извештај
просветног саветника (фотокопија извештаја). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Својеручно потписану пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати достављају поштом на адресу: ОШ „Ђура
Филиповић”, 26229 Плочица, Светог Саве 1, са назнаком
„За конкурс за директора” или лично на наведену адресу, у
секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00
часова, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”
Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
www.vasapelagickovin.edu.rs

Наставник немачког језика
за 61% радног времена
УСЛОВИ: наставу може да изводи: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
професор немачког језика и књижевности и италијанског
језика; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет); мастер професор немачког језика и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет, односно профил Немачки
језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник историје
за 50% радног времена
УСЛОВИ: наставу може да изводи: професор историје,
дипломирани историчар, професор историје - географије,
дипломирани историчар - мастер, мастер историчар, мастер професор предметне наставе.

Наставник куварства
УСЛОВИ: наставу може да изводи: виши стручни радник
технологије и куварства; гастролог; виши стручни радник
угоститељско туристичке струке, занимање кулинарство,
виши стручни радник у угоститељству, смер кулинарство,
виши угоститељ, виши угоститељ - гастролог, виши стручни радник - комерцијалист угоститељства, комерцијалиста
угоститељства, менаџер хотелијерства, смер гастрономија, менаџер хотелијерства, смер гастрологија, менаџер
у гастрономији, струковни менаџер гастрономије, струковни менаџер гастрономије из области менаџмента и бизниса, струковни економиста за туризам и угоститељство,
струковни економиста на студијском програму - туризам
и угоститељство, економиста за туризам и угоститељство,
дипломирани менаџер гастрономије, дипломирани
менаџер - гастрономија, дипломирани економиста-менаџер
за хотелијерство, на смеру Хотелијерски менаџмент, ако
су на основним академским студијама изучавани наставни
садржаји из области предмета, виши стручни радник организатор пословања у угоститељству - одсек кулинарство,
мастер менаџер, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму Менаџер у гастрономији,
дипломирани економиста - менаџер за хотелијерство, ако
су на основним академским студијама изучавани наставни
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садржаји из области предмета, мастер економиста, претходно завршене основне академске студије на студијском
програму Туризам и хотелијерство, ако су на основним
академским студијама изучавани наставни садржаји из
области предмета, струковни менаџер у туризму и угоститељству, ако су изучавани наставни садржаји из области
предмета, специјалиста струковни економиста за пословну економију и менаџмент угоститељства и гастрономије,
ако су изучавани наставни садржаји из области предмета.
Лице из алинеје 20 мора имати претходно стечено средње
образовање за образовни профил: кувар, кувар техничар,
техничар кулинар или кулинарски техничар.

Магационер
УСЛОВИ: послове може да обавља лице са завршеном
средњом стручном спремом изузетно са основним образовањем и радним искуством на тим пословима стечено
до дана ступања на снагу уредбе о каталогу радних места
(8.9.2017. године).

Радник за одржавање хигијене чистачица
УСЛОВИ: Послове може да обавља лице са завршеним
основним образовањем.
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), посебних услова предвиђених Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16 испр. 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 и 2/20) и одредбама Уредбе о
каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (Сл. гласник РС бр. 81/17, 6/18 и
43/18) која је ступила на снагу 08.09.2017. године, кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђене у члану
139, 140, 142, 144 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 10/19 и 6/20) и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да су држављани РС и 5) да
знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови под тачком 1- 4 доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова под тачком 1), 3) 4) и 5) (диплома, уверење о некажњавању, држављанство и доказ о познавању
језика) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се уз
пријаву на конкурс заједно са формуларом који се може
преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а доказ под тачком 2) (лекарско уверење)
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници министарства, који ће уз потребну документацију
доставити установи. Конкурс ће бити отворен 15 дана од
дана објављивања. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену фотокопију дипломе, 2. уверење да није кажњаван
за назначена кривична дела и да се против њега не води
поступак за наведена дела пред надлежним судовима, 3.
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које није
старије од 6 месеци), 4. доказ да је стекао образовање на
српском језику или је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (диплома
издата на српском језику која је приложена као доказ по
тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика) и 5.
попуњен формулар који се може преузети на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Пријаве, са кратком биографијом, са потребном
документацијом слати на адресу: Средња стручна школа „Васа Пелагић”, 26220 Ковин, ул. Цара Лазара бр. 261.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

26320 Банатски Карловац, Ж. Зрењанина 36
тел. 013/651-227

1. Наставник математике
са 66,78% радног времена
УСЛОВИ: Образовно васпитни рад у школи се остварује на
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019) - на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковн 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, 3/2017, 13/2018 и 11/2019),
односно 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. Кандидат треба и: 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 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, и
за које 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 пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријемним
формуларом, молбом и кратком биографијом за заснивање
радног односа достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији код нотара и следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о
држављанству не старије од шест месеци; 3) диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; 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 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 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. 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 неосуђиваности (прибавља се у надлежној полицијској управи). Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способностима 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 је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на
горенаведену адресу.

2. Наставник енглеског језика
у првом циклусу основног образовања и
васпитања, са 68,88% радног времена
УСЛОВИ: Образовно васпитни рад у школи се остварује на
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019) - на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковн 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, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно да је:
1) професор одговарајућег страног језика; 2) дипломирани
филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице
које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике наставе; 4) професор разредне
наставе, који је на основним студијама савладао програм
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса
бодова) и са положеним испитом Б2; 5) мастер филолог; 6)
мастер професор језика и књижевности; 7) мастер учитељ;
8) дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, који је
на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са
положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ - мастер,
који је на основним студијама савладао програм Модула за
страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и
са положеним испитом Б2. Лица која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира). Лица тач. 2),
5) и 6) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика у првом
циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог
члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил),
односно мастер филолог (одговарајући студијски програм
или главни предмет/профил), односно професор, односно
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер,
односно професор разредне наставе, мастер професор или
професор у предметној настави и наставник у предметној
настави са положеним испитом Б2. Кандидат треба и: 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 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, и
за које 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 пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
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технолошког развоја и заједно са одштампаним пријемним
формуларом, молбом и кратком биографијом за заснивање
радног односа достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији код нотара и следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о
држављанству не старије од шест месеци; 3) диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; 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 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 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. 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 неосуђиваности (прибавља се у надлежној полицијској управи). Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способностима 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 је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на
горенаведену адресу.

3. Наставник физике
са 60% радног времена
УСЛОВИ: Образовно васпитни рад у школи се остварује на
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019) - на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковн 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, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно да је: професор физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани
педагог за физику и основе технике, професор физике и
математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани
физичар за примењену физику и информатику, професор физике и хемије за основну школу, професор физике
и основа технике за основну школу, дипломирани физичар за примењену физику, професор физике за средњу
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор физике и основа технике за основну школу,
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор физике - информатике, дипломирани физичар - медицинска физика, дипломирани професор физике - мастер,
дипломирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер
професор физике, мастер професор физике и хемије,
мастер професор физике и информатике, дипломирани
физичар - мастер физике-метеорологије, дипломирани
физичар - мастер физике-астрономије, дипломирани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани професор
физике - хемије, мастер, дипломирани професор физике
- информатике, мастер, дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска и
експериментална физика - мастер, дипломирани физичар
- примењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер,
дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер; мастер
професор математике и физике; мастер професор информатике и физике; дипломирани физичар - информатичар;
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мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима
из области физике. Кандидат треба и: 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
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, и
за које 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 пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријемним
формуларом, молбом и кратком биографијом за заснивање
радног односа достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији код нотара и следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о
држављанству не старије од шест месеци; 3) диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; 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 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 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. 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 неосуђиваности (прибавља се у надлежној полицијској управи). Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способностима 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. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Додатне информације
могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично
или поштом на горенаведену адресу.

4. Наставник немачког језика
са 55,55% радног времена
УСЛОВИ: образовно васпитни рад у школи се остварује на
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019) - на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковн 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, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), односно
да је: професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм
или главни предмет/профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет/профил немачки језик), мастер професор језика
и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура); мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Кандидат треба и: 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 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, и
за које 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 пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријемним
формуларом, молбом и кратком биографијом за заснивање
радног односа достављају установи у оригиналу или овереном препису/фотокопији код нотара и следећу документацију: 1) извод из матичне књиге рођених; 2) уверење о
држављанству не старије од шест месеци; 3) диплому или
уверење о стеченом одговарајућем образовању; 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 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 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. 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 неосуђиваности (прибавља се у надлежној полицијској управи). Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способностима 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 је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Додатне информације могу се добити на телефон: 013/651-227. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на
горенаведену адресу.

МАШИНСКА ШКОЛА “ПАНЧЕВО”
26000 Панчево, Браће Јовановић 103

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% ангажовања
УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Машинској школи „Панчево” којим
је прописано да послове референта за правне, кадровске и административне послове може да обавља лице са
средњим образовањем у трајању од четири 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 најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско
понашање; 4) 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)
-5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1
тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ
о познавању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, потврдом установе која је
издала диплому да је кандидат пратио наставу на српском
језику. Потребна документација: извод из матичне књиге
рођених; доказ о неосуђиваности; уверење о држављанству РС; диплому или уверење о стеченом образовању.
Уз одштампан пријавни формулар, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, и кратку биографију, кандидати су дужни да приложе потребна
документа, у оригиналу или као оверену фотокопију (не
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Наука и образовање
старију од 6 месеци) и доставе (поштом или лично) на
адресу школе, са назнаком за које радно место конкуришу.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује директор. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БАМБИ”
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Васпитач
2 извршиоца
УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама
другог степена (мастер академске студије (специљалчистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије) - васпитач у складу са Законом, положен стручни
испит, најмање једна година радног искуства. За обављање
послова васпитача може бити примљен и приправник уз
обавезу полагања стручног испита у року од две године од
дана заснивања радног односа.

Психолог
са 50% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом захтева
се завршена ВСС - степен VII/1, психологија и звање дипл.
психолог, дипл. професор психологије, професор школске
психологије, положен стручни испит и једна година радног
искуства у струци. За обављање послова психолога може
бити примљен и приправник уз обавезу полагања стручног испита у року од две године од дана заснивања радног
односа.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом захтева се и завршена ССС - средња медицинска школа, степен
IV/1, смер: медицински и звање медицинска сестра - васпитач, једна година радног искуства, положен стручни испит.
За обављање послова медицинска сестра -васпитач може
бити примљен и приправник уз обавезу полагања стручног испита у року од две године од дана заснивања радног
односа.

Кафе куварица - сервирка
УСЛОВИ: трећи или четврти степен куварске струке.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
УСЛОВИ: да је лице стекло 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 или основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.септембра 2005 године, најмање једну
годину радног искуства и положен државни испит.

Сарадник за исхрану - нутрициониста
са 50% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних законом захтева се образовање стечено на студијама првог степена
(основне струковне студије или специјалистичке струковне
студије), односно на студијама у трајању од три године или
вишим образовањем здравствене струке, у складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци) уверење о неосуђиваности из МУП-а и уверење из
суда да није покренута истрага за кривична дела. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључивања
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. За све додатне
информације обратите се на телефон 013/681-660, директору или помоћнику директора.
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ОШ “МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (први
степен стручне спреме), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије,
знање словачког језика на којем се у овој школи изводи
настава, поред српског језика, у складу са чланом 141 ставови 6 - 7 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: кандидат треба да достави: 1. пријавни формулар
објављен на званичној страници Министарства; 2. оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању (први
степен стручне спреме); 3. уверење да се против њега
не води кривични поступак из основног суда, о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања из
МУП-а, 4. уверење о држављанству не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију); 5. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - кандидати који су променили презиме односно име после
издавања дипломе); 6. доказ о познавању словачког језика
(оригинал или оверену фотокопију); 7. оверену фотокопију
личне карте; 8. кратку биографију или CV. Уверење о психофизичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса слати на адресу школе, Маршала
Тита 33, 26210 Ковачица, са назнаком „Пријава на конкурс
- чистачица“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови” и на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

ОШ “САВА ЖЕБЕЉАН”
26213 Црепаја, Маршала Тита 8

Наставник математике
на српском наставном језику, на
одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене са породиљског
одсуства, односно одсуства ради посебне
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа, у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020) односно мора: 1.
имати одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о осно- вама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни- ка у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18, 11/2019 и 2/2020), 2. имати психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима, 3.
мора поседовати доказ о неосуђиваности, односно не сме
бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групекривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и противчовечности и других заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминатроско понашање;
4. имати држављанство Републике Србије, 5. знати српски
језик или језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, биографију са личним подацима и

контакт подацима, доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе), извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија), уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверену фотокопију), доказ о неосуђиваности односно не смеју бити осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групекривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и противчовечности и других заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатроско понашање (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика, достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику,
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са ученицима се доставља непосредно пре
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована од стране директора школе. Конкурсна
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос у складу са чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања. У поступку одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор
кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Психолошку
процену способности врши надлежна служба за запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља разговор са кандидатима са листе, а разговор ће се обавити у просторијама ОШ
„Сава Жебељан” Црепаја. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. У пријави за конкурс мора бити назначено на које радно место се односи пријава. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс се могу
достављати доставити лично или поштом на горенаведену
адресу са назнаком ”За конкурс за пријем у радни однос“.
Контакт телефон 013/671-011 и 013/672-110.

ПИРОТ
ГИМНАЗИЈА
”СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”
18320 Димитровград, Христо Ботев 3
тел. 010/362-163

Наставник економско-туристичке групе
предмета
са наставом на српском и бугарском
језику, за 80,75% радног времена
УСЛОВИ: 1) кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020), и то: а) да имају одговарајуће 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 или на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године, као и одговарајући степен и врсту
образовања предвиђених Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада трговина,
угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и
13/2018); б) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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 која није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; г) да имају држављанство
Републике Србије; д) да знају српски језик и језик на којем
остварују образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да
уз пријаву - пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, приложи:
потписану биографију, оригинал/оверену копију дипломе,
оригинал/оверену копију уверења о држављанству, ориги-
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нал/оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал/
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о
познавању српског језика и језика на коме се изводи образовно васпитни рад (доказ о знању бугарског језика - оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем, вишем
или високом образовању на бугарском језику, или положен
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе) у складу са чл. 141 ст. 7 ЗОСОВ.
ОСТАЛО: Адреса на коју се подносе пријаве: Гимназија
„Свети Кирило и Методије”, ул. Кирил и Методи бр. 12,
18320 Димитровград, на привременој адреси због реконструкције школе - Христо Ботев бр. 3, 18320 Димитровград.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Срђан Христов, тел. 010/362-163. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима. Кандидати који
буду изабрани, пре закључења уговора о раду достављају
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ”
12307 Буровац

Домар - мајстор за одржавање
са 83% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије”, број 88/17, 27/18 др.закон, 10/19 и 6/20); да има средње образовање у четворогодишњем трајању; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на
кандидате који образовање нису стекли на српском језику).
ОСТАЛО: 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 кандидати доставе: кратку биографију - CV са адресом и бројем телефона; доказ о завршеном средњем образовању четвртог степена, оригинал
или оверена фотокопија; оригинал или оверену фотокопију уверења 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 (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија, да није старија од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о знању српског језика - потврда
или уверење (доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику). Кандидати
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју ће извршити Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору.
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења
уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима лекарско уверење не старије од 6 месеци. Конкурс је отворен је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Својеручно потписану пријаву на конкурс са потребном
документацијом кандидати достављају поштом на адресу:
ОШ „Света Михајловић” Буровац, 12 307 Буровац са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос _______ (навести
радно место) “ или лично на наведену адресу у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Ближа обавештења могу се добити на број: 012/349-643.
Школа није у обавези да врати документацију.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције преко 60 дана, а најкасније до
22.03.2021. године
УСЛОВИ: лице које се прима у радни однос у школи мора да
испуњава посебне услове прописане чланом 139 Закона да:
има одговарајуће образовање, односно на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије); има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Сви наведени
услови доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Ради бржег и економичнијег прибављања доказа о испуњености услова за пријем у радни
однос, Законом се прописује, да кандидат, одмах уз пријаву
за пријем у радни однос, доставља доказ о образовању
и знању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад и доказ о држављанству. Доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима,
доставља се пре закључења уговора о раду, односно после
спроведеног поступка пријема у радни однос, а доказ о
некажњавању прибавља школа. Наведени услови захтевају се за сва лица која се примају у радни однос у школи, односно за све запослене у школи у току рада. Сваком
запосленом престаје радни однос, ако се у току рада у школи утврди да не испуњава прописане услове или ако одбије
да се, на захтев директора, подвргне лекарском прегледу,
који се врши у надлежној здравственој установи. За заснивање радног односа у школи, кандидат, поред наведених
Законских услова, треба да испуњава и услове утврђене
правилником о организацији и систематизацији послова
школе. Наведеним правилником се утврђују организациони делови у школи, врста послова, врста и степен стручне
спреме и посебни услови за рад на одговарајућим пословима (чл. 24 Закона о раду и чл. 4 Колективног уговора). Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ЈОВИЋ“
12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141
e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник енглеског језика
Наставник руског језика
Наставник математике
Наставник математике
са 66,64% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то: а) да има одговарајуће образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника; б) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да има
држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. д) 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 родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу за законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријавни формулар који се пре-

узима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 2.
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се подносе у оригиналу или
овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дада
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са
кандидатима биће обављен у просторијама ОШ”Слободан
Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са доказима о испуњености услова се предају непосредно у секретаријату школе сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом
на адресу: ОШ”Слободан Јовић” Волуја 12256 Волуја. Рок
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком за ”Конкурс за пријем у радни однос на
радно место наставника ______________” где уместо линије
стоји назив радног места за које се конкурише”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

1) Чистачица
2) Наставник математике
са 67% радног времена
3) Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат мора да
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и
6/20) и то: одговарајуће образовање у складу са члановима
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони,
10/19 и 6/20); под одговарајућим образовањем подразумева
се високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама
у трајању од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; степен и врста образовања морају бити у складу са Правиликом о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,
3/17, 13/18 и 11/19) за рад на радном месту наставника математике, односно наставника хемије; 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 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 заштитећних 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 се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се може преузети са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања), а потребну документацију
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: потписану биографију кандидата;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
лица која су стекла звање мастер достављају још и оверену фотокопију дипломе којом потврђују да имају завршене основне академске студије студијског програма; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу
или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о
неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија не
старије од 6 месеци); - доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику;
доказ представља потврда одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског језика;
- доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско
уверење). Услови за кандидате на неодређено време, за
радно место под редним бројем 1. 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, 13/2017
- одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о организацији рада и систематизацији радних места
у ОШ „Милутин Миланковић” у Раброву: 1. да имају одговарајуће образовање;за радно место под редним бројем 1.
чистачица - да има завршено основном образовање; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије. Кандидат уз
пријаву на конкурс треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању: за радно
место под редним бројем 1 чистачица - сведочанство о завршеном основном образовању;уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 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 (не
старије од 6 месеци); радну биографију; попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/
формулар за пријем у радни однос у установама образовања и васпитања). 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 - лекарско уверење не старије од 6 месеци. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Не благовремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање као ни копије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
Карајукића Бунари, 36310 Сјеница

1. Наставник физичког и здравственог
васпитања
на одређено време до повратка радника
са функције директора школе
2. Стручни сарадник - библиотекар
са 50% радног времена
3. Наставник музичке културе
са 50% радног времена
УСЛОВИ: 1. Кандидат поред општих услова предвиђених
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/19
- аутентично тумачење), треба да испуњавају услове за
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пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020),
као и према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), и то: да 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) високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; 2. да кандидат има психичку, физичку и здраствену
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 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 изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик и босански језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни
формулар који преузима на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом доставља следећу документацију: 1. оверен препис или оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима доставља пре закључења уговора о
раду кандидат који заснује радни однос по конкурсу; 3. уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
кандидат прибавља у надлежној полицијској управи МУП-а
- не старије од 6 месеци, у оригиналу или овереној копији,
4. уверење о држављанству РС - оригинал или оверена
копија, не старије од 6 месеци, 5. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија), 6. доказ о знању
српског језика као језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику, доказ о познавању босанског језика као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање није
стечено на босанском језику, кандидат доставља у виду
потврде или уверења да је положио испит из босанског
језика по програму одговарајуће високо-школске установе.
Конкурс спроводи комисија коју именује директор у складу
са законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду
испуњавали услове конкурса и буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана од дана истека рока за подношење
пријава 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. Лице
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре
закључења уговора о раду. Тражена документа достављају
се у оригиналу или овереној копији, лично или послати у
затвореној коверти на адресу: ОШ „Рифат Бурџовић Тршо”,
36313 Карајукића Бунари, са назнаком „За конкурс”. Рок за
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Телефон за информације:
062/474-807 (директор школе).

СРЕДЊА ШКОЛА
Нова Варош, Јевстатија Караматијевића 26-30

Наставник енглеског језика
за 3 часа недељно
(16,67% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
а) има одговарајуће образовање у складу са 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, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020);
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци), доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и за које није, у складу са законом
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остварује образовно
васпитни рад (осим кандидата који су образовање стекли
на том језику). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци) доставља се пре закључења уговора о раду.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске
управе, јавног бележника). Пријаве са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној
коверти препорученом поштом, са назнаком “Пријава на
конкурс“, на адресу Средња школа 31320 Нова Варош, ул.
Јевстатија Караматијевића 26-30 или донети лично у школу, радним даном, од 08.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БЛАГОЈЕ ПОЛИЋ”

Прибојска Бања, 31337 Кратово

Наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 24 и
26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61,
54/09, 32/13 и 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) кандидат треба
да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и
(2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/18 и 10/19, 6/2020) и услове предвиђене Правилником о
врсти и степену 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). Услови из став 1 члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, и то: 1) има одговарајуће образовање; 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из члан 139 став 1 тачке 1), 3), 4) и 5) достављају се уз
пријаву, а доказ о испуњености услова из члана 139 став
1 тачке 2) Закона о основама система образовања и васпитања ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о
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Наука и образовање
раду. Кандидат мора да испуњава услове из члана 140 став
1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/18 и 10/19., 6/2020) и то да: поседује
одговарајуће високо образовање за наставника математике у основној школи у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања на студијама
другог степена (мастер академске студије, матер 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
образовања до 10.септембра 2005. године. Кандидат мора
да испуњава услове из чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/18 и 10/19, 6/2020).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи и то: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом високом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ не старији
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе
за рад - лиценцу за рад наставника и радну биографију.
Пријава кандидата који није положио испит за лиценцу
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит. У поступку
одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступка. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна
школа „Благоје Полић” Кратово, 31337 Кратово, Прибојска
Бања, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће узимати у разматрање. Све додатне информације
можете добити на телефон 033/243-6041 или путем мејла
школе osblagojepolickratovo@gmail.com

ПРОКУПЉЕ
ПУ „НЕВЕН“

18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поседовање сертификата Министарства просвете, науке и технолошког развоја
о завршеној обуци за педагошке асистенте, држављанство
РС и докази предвиђени општим условима конкурса.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја доставити: фотокопију дипломе,
фотокопију лиценце, извод рођених, уверење о држављанству, уверење полицијске управе, не старије од 6 месеци,
уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење суда да није под истрагом.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу или
донети лично.

ОШ “ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/362-970

Педагог школе
УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018, 11/2019); знање српског језика и језика на којем се
остварује образовно васпитни рад; држављанство РС; неосуђиваност 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 родоскрнављење; за кривично дело
примање мита ил 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
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санкцију, за које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: оверен препис или
оверерену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
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 рођених
и уверење о држављанству; уверење о неосуђиваности;
доказ о знању језика на који се остварује образовно васпитни рад (осим кандидата који су одговаруће образовање
стекли на том језику). Лекарско уверење се доставља пре
закључења уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима код надлежне службе за запошљавање.

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

Оглас 22.07.2020. године у публикацији „Послови“,
за избор директора, поништава се целости.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“

лико поседује; потврду о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС и извода из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага за кривична дела (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника уколико га поседује); уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе, резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања (уколико је спољашње
вредновање вршено); лекарско уверење доставља изабрани кандидат;); преглед кретања у служби са биографским
подацима и предлогом рада директора школе; доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горе наведену адресу уз напомену „Конкурс за директора установе - не отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежних органа.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

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

11320 Велика Плана, Булевар Деспота Стефана 40

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће
високо образовање, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, при чему мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног
сарадника; обука и положен испит за директора установе
(изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има
држављанство Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Комисија за
избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност
директора установе.
ОСТАЛО:. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника; оригинал или оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора установе, уко-

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, са 78% радног
времена
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело,
прописано чланом 139 став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/2020 даље: Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати
за радно место наставник, треба да испуњавају услове из
члана 140 Закона, што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог
степена (мастер академске, 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. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, под условом да је тражено образовање стекао на језику на коме се остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе, да испуњава
услов из члана 142 став 1 и 4 Закона, који предвиђају да
наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова и 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 образовање из става 1. члана 142
Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број:11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и
2/2017).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место
наставника српског језика и књижевности, 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; доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
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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 - издат
од стране одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија; краћу
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба
за запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ да
кандидат није под истрагом; кандидат који је раније обавио
психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке о томе када
је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад са децом и ученицима, достави
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверена од надлежног органа неће се узимати у
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом ), подноси се у року од 8 осам дана
од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа
„Свети Сава” 11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, са назнаком „За конкурс”. Контакт за информације је
Сузана Ристић, секретар школе, телефон број 026/516-021.

ту из педагогије и психологије у току студија; краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела,
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона, саставни је
део пријаве на конкурс, а психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба за
запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ да
кандидат није под истрагом; кандидат који је раније обавио
психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке о томе када
је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад са децом и ученицима, достави
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверена од надлежног органа неће се узимати у
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом ), подноси се у року од 8 осам дана
од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа
„Свети Сава” 11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, са назнаком „За конкурс”. Контакт за информације је
Сузана Ристић, секретар школе, телефон број 026/516-021.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

Наставник корепетиције
са 70% норме

11320 Велика Плана, Булевар Деспота Стефана 40

Наставник физичког васпитања
на одређено време, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да зна језик
на коме се остварује образовно - васпитни рад, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело,
прописано чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019 и 6/2020даље: Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати
за радно место наставник, треба да испуњавају услове из
члана 140 Закона, што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог
степена (мастер академске, 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. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, под условом да је тражено образовање стекао на језику на коме се остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе, да испуњава
услов из члана 142 став 1 и 4 Закона, који предвиђају да
наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова и 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 образовање из става 1. члана 142
Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте образовања, прописане Правилником о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број:11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и
2/2017).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место
наставника физичког васпитања, 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; доказ о поседовању образовања 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 - издат од
стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испи-
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ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник корепетиције
са 50% норме
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прописано чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; и то дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани
музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста;
мастер музички уметник - професионални статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста; 2. поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављанства Републике Србије; 4.
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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; 5. знање српског језика, односно језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: 1) попуњен пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; 2) краћу биографију; 3) доказ о држављанству Републике Србије, оригинал или оверену фотокопију (уверење о држављанству не
старије од шест месеци), 4) извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија (извод не старији
од шест месеци); 5) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старија од шест
месеци); 6) доказ о неосуђиваности издат од надлежног
МУП-а (не старији од три месеца); 7) доказ о знању српског
језика, осим за кандидате који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање. Пре закључења уговор о раду,
кандидат подноси и доказ о испуњености услова из члана
139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпиатања (уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима). Конкурс
спроводи Конкурсна комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће се узети у разматрање.

Решење о избору кандидата Конкурсна комисија доноси у
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос. Школа
нема обавезу да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве треба
послати поштом (обавезно са повратницом) уз назнаку „За
конкурс” на горенаведену адресу или поднети непосредно у секретаријат ОМШ „Божидар Трудић” Смедеревска
Паланка. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 026/317-490.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“БОЖИДАР ТРУДИЋ“
11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник солфеђа
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања, односно одговарајуће високо образовање прописано чланом 140
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17), стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; и то: дипломирани музичар, усмерење музички педагог; дипломирани
музички педагог; дипломирани музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; мастер
теоретичар уметности, професионални статус - музички
педагог; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; 3. поседовање
држављанства Републике Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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; 5. знање
српског језика, односно језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом доставља школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: 1) попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 2) краћу биографију; 3) доказ
о држављанству Републике Србије, оригинал или оверена
фотокопија (уверење о држављанству не старије од шест
месеци), 4) извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија (извод не старији од шест месеци); 5)
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (не старија од шест месеци); 6) доказ о
неосуђиваности издат од надлежног МУП-а (не старији од
три месеца); 7) доказ о знању српског језика, осим за кандидате који су на српском језику стекли одговарајуће образовање. Пре закључења уговор о раду, кандидат подноси
и доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпиатања (уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима). Конкурс спроводи Конкурсна
комисија. Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурсна
комисија неће се узети у разматрање. Решење о избору
кандидата Конкурсна комисија доноси у року од осам дана
од дана обављеног разговора са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос. Школа нема обавезу
да кандидатима пријављеним на конкурс врати приложену
документацију по конкурсу. Пријаве треба послати поштом
(обавезно са повратницом) уз назнаку „За конкурс” на горенаведену адресу или поднети непосредно у секретаријат
ОМШ „Божидар Трудић” Смедеревска Паланка. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 026/317-490.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТТПШ “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/640-930, 672-806

Оглас објављен 27.05.2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: наставник
биологије, 75% радног ангажовања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТТПШ “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/640-930, 672-806

Оглас објављен 18.3.2020. године, у публикацији
„Послови“, поништава се за радно место: магационер.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревка Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721, 026/317-196

Наставник српског језика и књижевности
са 72,22% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника
српског језика и књижевности, може бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања. Кандидати
морају да имају одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати морају 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи
у складу са Европским преносом система бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, попуњен
пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење о држављанству РС
(оригинал или оверену копију, не старије од шест месеци),
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања и
непостојању, дискриминаторног понашања (оригинал или
оверену копију, не старије од 6 месеци) доказ о знању
српског језика (обавезно за кандидате који образовање
нису стекли на српском језику), оверену копију уверења о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
или потврду високошколске установе да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у
току студија или након дипломирања (није обавезно-уколико кандидат исто поседује, пожељно је да достави). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана, од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија
ће донети у року од 8 дана, од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима.
Пријаве треба слати на адресу: ОШ „Херој Иван Мукер“,
11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе, 20. Ближе
информације се могу добити код секретара школе телеон
број 026/340-721 или 026/317-196.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време, до повратка
запосленог са функције, са 75% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани саобраћајни инжењер, дипломирани инжењер саобраћаја,
мастер инжењер саобраћаја, предходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжињерства на
студијском програму односно модулу друмски и градски
саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилни-

64

| Број 898 | 09.09.2020.

ком о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
у подручју рада саобраћај.Уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван,
а за наставника - уверење о положеном стручном испиту
за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим
за лица која заснивају радни однос у својству приправника
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору,
кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник електротехничке групе
предмета
на одређено време до повратка
запосленог са функције, са 75% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани саобраћајни инжењер, дипломирани инжењер саобраћаја,
мастер инжењер саобраћаја, предходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжињерства на
студијском програму односно модулу друмски и градски
саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја.
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом
о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
у подручју рада саобраћај.Уз одштампан попуњен пријемни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван,
а за наставника - уверење о положеном стручном испиту
за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим
за лица која заснивају радни однос у својству приправника
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору,
кандидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни
су да се подвргну провери психофизичких способности за
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), по распореду који
утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

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; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе. Пријава која не
садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за
директора школе. Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Кандидат за директора установе образовања и
васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из
става 4. члана 7 Правилника о ближим условима за избор
директора установа основног образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) доказ
о држављанству (уверење о држављанству, односно извод
из матичне књиге рођених); 2) оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 3) доказ о знању српског
језика тј. језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику); 4) оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 5) доказ о неосуђиваности за кривична дела за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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;
6) уверење привредног суда да није осуђиван за привредни преступ 7) оригинал или оверену фотокопоију 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 става 4 члана 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања 8) потврду о радном искуству
на пословима образовања; 9) доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); 10) оверен препис/фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује);
11) преглед кретања у служби са биографским подацима и
доказе о стручним и организационим способностима (необавезно); 12) доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима- предаје се пре
ступања на дужност Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Сви докази морају бити
оригинал или оверене фотокопије не старији од 6 месеци.
Пријаве на конкурс се могу слати поштом са назнаком „Конкурс за директора школе” или лично предати у секретаријату школе. Информације у вези са конкурсом могу се добити
од секретара школе на телефон 026/381-007. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлуку доноси министар просвете у року од 30 дана од дана пријема
потребне документације коју доставља школа. Документација кандидата се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Голобок
тел. 026/381-007

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 122, 123, 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и вас питања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20) и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело

Хигијеничар
на одређено време, до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да поседују одговарајућу стручну спрему у складу са Законом, најмање завршену основну школу; да испуњавају
услове за пријем у радни однос у складу са чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок
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Наука и образовање
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; формулар за пријаву
на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко телефона 026-313-060.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

Наставник хемије
за 40% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и то
да: а) има одговарајуће обрзовање, предвиђено Правилником о степену и врстиобразовања наставника и стручних сарадника у основној школи радно место - наставник
хемије; б) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз 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 ојављивања 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 здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применм 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
подноси решење о избору кандидата од осам дана од дана
бављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ “Бранко Радичевић” Оџаци, ул. Васе Пелагића бр. 60. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса се предају непосредно у
секретаријату школе сваког дана од 7.00 до 14.00 часова
или поштом на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, Васе Пелагића 60, Оџаци. Пријаве се предају у затвореној коверти
са назнаком за “Конкурс за пријем у радни однос на радно
место наставник хемије”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОЖЕФ АТИЛА”
25245 Богојево, Маршала Тита 11
тел. 025/5875-614

1. Наставник српског језика као
нематерњег језика
за рад у резредној и предметној настави
у одељењима на мађарском наставном
језику са 84,43% педагошке норме
2. Наставник математике
за рад у предметној настави у
одељењима на мађарском наставном
језику, са 66,67% педагошке норме
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, други закон
и 10/2019), као и да имају одговарајућу врсту образовања
предвиђену Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.

Бесплатна публикација о запошљавању

гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13, 18 и 11/19); да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски
језик, односно мађарски језик на коме се 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 у публикацији НСЗ “Послови”, и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених са
холограмом, потврду о некажњавању надлежне полицијске
управе, не старију од 1. месеца, да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које није
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 родоскрвнуће, 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
дискриминаторнои понашање (издаје МУП), личну биографију - CV, доказ о знању српског односно мађарског језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ
о здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применм 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
подноси решење о избору кандидата од осам дана од дана
бављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ “Јожеф Атила” у
Богојеву, ул. Маршала Тита бр. 11. Пријаве са доказима о
испуњености услова конкурса се предају поштом на адресу: ОШ “Јожеф Атила” Богојево, Ул. Маршала Тита, бр. 11,
25245 Богојево. Пријаве се предају у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” и то поштом
или лично управи школе. а потребне информације могу се
добити на телефон 025/5875-614 или на телефон 064/2820996 понедељком и четвртком од 11 до 13 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

25254 Дероње, Светозара Милетића 25 а
тел. 025/5872-014

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске
националности, за 80% норме, на
одређено време, до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања, и
члана 8 Правилника о педагошком асистенту и то да: а) има
одговарајуће образовање, стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању; б) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в)
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски и ромски језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; е) има савладан програм обуке за педагошког асистента. 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 здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узет у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применм 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 од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ “Вук Караџић”
Дероње, Светозара Милетића бр. 25а. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно
у секретаријату школе сваког дана од 7, 00 до 14, 00 часова
или поштом на адресу: ОШ “Вук Караџић”, Светозара Милетића 25а, 25254 Дероње. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком за “Конкурс за пријем у радни однос
на радно место педагошки асистент за децу и ученике ромске националности”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

25254 Дероње, Светозара Милетића 25а
тел. 025/5872-014

Библиотекар
за 50% норме
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања,
и то да: а) има одговарајуће образовање, б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; Уз 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 ојављивања 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 здравственој
способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применм 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 од осам дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ “Вук Караџић”
Дероње, Светозара Милетића бр. 25а. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно
у секретаријату школе сваког дана од 7, 00 до 14, 00 часова
или поштом на адресу: ОШ “Вук Караџић”, Светозара Милетића 25а, 25254 Дероње. Пријаве се предају у затвореној
коверти са назнаком за “Конкурс за пријем у радни однос
на радно место библиотекар”.

Посао се не чека,
посао се тражи
09.09.2020. | Број 898 |
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Наука и образовање

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Андрагошки асистент
на одређено време, у школској
2020/2021. години
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; степен стручне спреме - средња стручна спрема; врста стручне спреме: средња, прописана чланом 6 Правилника о условима у
погледу простора, опреме, наставних средстава и степену
и врсти стручне спреме наставника и андагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног
образовања одраслих; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са полазницима и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца или за неко од кривичних дела наведених у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да кандидат зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад; савладан “Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног
образовања одраслих” предвиђен Правилником о врсти
образовања наставника који остварују Наставни план и
програм функционалног основног образовања одраслих,
који је донео Министар просвете. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се школи, могу доставити лично или препорученом пошиљком. Уз пријавни формулар са кратком биографијом, који се налази на сајту Министарства просвете,
кандидати треба да приложе оверене фотокопије следећих
докумената: уверење о држављанству; диплома о стеченој
стручној спреми, доказ о савладаном “Интегралном програму обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих”, уверење о неосуђиваности, уверење од
суда да није под истрагом, доказ о психичкој, физичкој и
здравственој споспобности кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве уз које се не доставе сви горе
наведени документи ће се сматрати непотпунима. Пријаве
које се доставе након горе наведеног рока ће се сматрати
неблаговременима. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин , Блок 112 бр. 56
тел. 025/773-029

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину до 31.08.2021.
УСЛОВИ: У складу са Правилником о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту (Сл. гласник РС”, бр. 87/2019 - у
даљем тексту: Правилник) послове педагошког асистента
за децу и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању може да обавља лице
које има: стечено средње образовање у четворогодишњем
трајању, зна ромски језик и савладан програм обуке за рад
са децом и ученицима ромске националне мањине у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, бр. 87/2019). Поред горе
наведених услова, 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 које 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 Р Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме се изводи васпитно-образовни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (Министарство просвете је поставило: формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања - http: //www.mpn.gov.rs). Уз одштампан
и попуњен пријавни формулар кандидати достављају: 1.
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал/оверена копија); 3. сертификат/уверење/потврду о завршеној обуци за педагошког
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асистента за рад са децом и ученицима ромске националне
мањине, ако је кандидат поседује - оригинал или оверену
фотокопију, пријава ће се сматрати потпуном и ако кандидат нема савладан програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине, с тим да ће изабрани
кандидат бити дужан да достави доказ о савладаном одговарајућем програму обуке у року од шест месеци од дана
пријема у радни однос, у складу са Правилником; 4. уверење из казнене евиденције МУП-а - не старија од 6 месеци (оригинали или оверене фотокопије); 5. 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 или уверење високошколске установе
којим кандидат потврђује да је положио испит из српског
језика, уколико образовање није стечено на српском језику); 6. доказ о знању ромског језика, потврду о познавању
ромског језика издаје високошколска установа или Национални савет ромске националне мањине на основу положеног стандардизованог теста који израђује Министарство,
у складу са чланом 141 став 8. Закона. Лекарско 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. Пријаве се достављају лично или поштом, на
адресу: Предшколска установа „Пчелица” Апатин, Блок 112
бр. 56. Додатне информације се могу добити код секретара
установе, контакт телефон: 025/773-029. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

25242 Бачки Брестовац, Маршала Тита 81
тел. 025/5881-515

Наставник математике
за 88,88% норме
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник математике
треба да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање, предвиђено Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи радно место - наставник математике; б)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; в) 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз 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 здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви
докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у
року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применм 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 бр. 81. Пријаве са
доказима о испуњености услова конкурса се предају непосредно у секретаријату школе сваког дана од 8.00 до 12.00
часова или поштом на адресу: ОШ “Никола Тесла”, Бачки
Брестовац, Маршала Тита 81. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком за “Конкурс за пријем у радни
однос на радно место наставник математике”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОШ “МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1
тел. 022/2301-014

Педагошки асистент
на одређено време до истека школске
2020/2021. године
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати требају да приложе: 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 правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање. кривична дела и
да му није утврђено дискриминаторно понашање у смислу
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 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. 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 “Милан Хаџић”, Војка, ул.
Карађорђева бр. 1, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за педагошког асистента”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

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

1. Наставник математике
са 88, 88% радног времена, у матичној
школи у Ердевику
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) да 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
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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 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). Те
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 одговарајуће образовање
није стечено на српском језику на ком се изводи образовно
васпитни рад); 6. биографски подаци. 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
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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

1. Педагошки асистент
за ученике ромске националности,
на одређено време до краја школске
2020/2021, односно до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 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,
6/2020) и чл. 8 Правилника о педагошком асистенту и
андрагошком асистенту, („Сл. гласник РС” бр. 87/2019) и то:
да има средње образовање у четверогодишњем трајању;
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 и
ромски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Докази: оверена фотокопија дипломе, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија), доказ о завршеном програму обуке за педагошког
асистента по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доказ да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; (надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); кратка биографија - CV.

2. Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене
запосленог који обавља функцију
вршиоца дужности директора школе,
док та функција траје
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 6/2020) и чл. 2 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл, гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20) 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; 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. Докази: оверена фотокопија дипломе; уверење о држављанству
Републике Србије; (оригинал или оверена копија); доказ да
кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање
(надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија не старија
од 6 месеци); кратка биографија - CV.
ОСТАЛО: 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се

налази на званичној интернет страници Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије www.
mpn.gov.rs и уз одштампан и попуњен пријавни формулар.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима
се у затвореној коверти предају непосредно у секретаријату школе или поштом са назнаком: „пријава на конкурс за
педагошког асистента или наставника разредне наставе”,
на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”
22410 Пећници, Школска 8
тел. 022/2436-166

Педагошки асистент
за ученике ромске националности,
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, 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 6/2020) и Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл, гласник РС”
бр. 87/2019), 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете и уз попуњен и одштампан пријавни формулар
достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију 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 - не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика
доставља се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (надлежног МУП-а, оргинал или
оверена копија не старија од 6 месеци). краћу биографију.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају у затвореној коверти са
назнаком „Пријава на конкурс за педагошког асистента” на
адресу школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ТЕОДОР- ТОША АНДРЕЈЕВИЋ”
22400 Рума, ЈНА 140
тел. 022/474-042

Референт за финансијскорачуноводствене послове
са 50% радног времена
УСЛОВИ: средња стручна спрема, 4. степен; знање рада на
рачунару; услови прописани чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања. („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020). Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; биографију и следеће доказе о испуњености услова: 1. доказ о стеченом образовању
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 2. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 4. уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа муп-а (не старије од 6 месеци);
5. уверење општинског суда да против њега није покрет-
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нут кривични поступак (не старије од 30 дана); 6. доказ
о знању српског језика - подноси кандидат који средње,
више или високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. У поступку
одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Проверу знања рада на рачунару
вршиће конкурсна комисија, у склопу обављања разговора
са кандидатима који уђу у ужи избор. Рок за подношење
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом се
неће узимати у разматрање. Све пријаве са приложеном
документацијом послати поштом на адресу ОМШ „Теодор-Тоша Андрејевић”, ул. ЈНА бр. 140, 22400 Рума или
донети у секретаријат Школе у затвореној коверти, са назнакон „за конкурс” у времену од 8-13 часова. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања у часопису „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 022/474-042.

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

Педагошки асистент
до краја радне 2020/2021. године
УСЛОВИ: 1. да кандидати имају одговарајуће образовање
- средње образовање у четворогодишњем трајању; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе само они кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику). Кандидат поред горе наведених услова мора да
зна ромски језик и има савладан програм обуке у складу
са одредбама чл. 8. Правилника о педагошком асистенту
и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС, број 87/2019).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви кандидати треба да
приложе: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који
не могу да буду старији од шест месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена
фотокопија са холограмом); извод из КЕ (прибавља се у
МУП-у и не може бити старији од шест месеци); оригинал
или оверена фотокопија дипломе о стеченом четворогодишњем образовању; доказ о савладаном програму обуке
у складу са одредбама Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (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). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Конкурс ће спровести Конкурсна комисија
коју именује директор установе. Пријаве се подносе на
адресу: Установа за предшколско васпитање и образовање
„Полетарац” Рума, ул. 27.октобар 38/2 са назнаком „За конкурс” или предати лично од 9.00 до 14.00 часова, а ближе
информације се могу добити на телефон 022-479-137.

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

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122 став 5, 6, чланом 139 и
чланом 140 ст. 1, 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије” број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то:
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника
основне школе, за педагога и психолога школе 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;
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 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; 2. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; 3. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да
зна српски језик-језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 7. да има лиценцу, односно дозволу за рад за
наставника односно стручног сарадника; 8. да има обуку
и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку и положен испит за директора биће у обавези да исти положи у законском року);
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које
испуњава услове из члана 140 став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе, односно лице са стеченим одговарајућим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне судије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у Школи, на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
Директор Школе бира се на период од четири године. Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, у складу са чланом 140 Закона, за лица
која су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу оригинал или оверену фотокопију потврде о годинама рада у установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци,); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе (не старије од шест
месеци); доказ о знању српског језика, (доказ је диплома
издата на српском језику) уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику - уверење високошколске установе да зна српски језик као језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад, уверење односно извод
из казнене евиденције (уверење из 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 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 међунарадним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, (издато након објављивања конкурса,)
уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из
чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања (издато након објављивања конкурса); уверење надлежног Привредног суда да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, (издато након
објављивања конкурса) биографију са кратким прегледом
кретања у служби; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - Извештај просветног
саветника уколико га има кандидат; уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија), лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (кандидат који буде изабран ће накнадно, пре
закључења уговора, доставити ново лекарско уверење),
доказ о положеној обуци за директора, оверена фотокопија
уверења о положеном испиту за директора (пријава која
не буде садржала уверење о положеном испиту за директора, неће се сматрати непотпуном, али изабрани кандидат који нема положени 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 је дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми
доставља школи, уз пријаву. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве
се достављају у затвореној коверти са назнаком „пријава на
конкурс за директора школе”, лично или на адресу школе.
Сва потребна обавештења могу се добити на број телефона 022/670-112. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Маркетинг и
трговина
на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области
Маркетинг и трговина. Поред наведених услова, кандидати
треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) Статута
Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018.
године (5. априла 2018. године - исправка; измене и допуне
13. фебруара 2019. године), Статута Економског факултета
у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године, Правилника о
ближим мимималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године
(измене и допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018.
године, 9. октобра 2018. године и 30. јануара 2020. године аутентично тумачење), и Правилника о избору наставника
и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503
од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: образац - подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним
кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми
на CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе
да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
које издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђе-
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Наука и образовање
них Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука менаџмент и бизнис, са докторском дисертацијом из уже
научне области Менаџмент. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17)
Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. априла 2018. године - исправка; измене
и допуне 13. фебруара 2019. године), Статута Економског
факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године, Правилника о ближим мимималним условима за избор
у звања наставника на Универзитету у Новом Саду од 3.
марта 2016. године (измене и допуне од 8. септембра 2016.
године, 22. септембра 2016. године, 1. децембра 2016.
године, 8. марта 2018. године, 9. октобра 2018. године и 30.
јануара 2020. године - аутентично тумачење), и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета
у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: уз пријаву приложити: образац - подаци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним
кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми
на CD-у (образац и упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе
да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
које издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, као и све
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета
и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету у
Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од 15 дана од дана
објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће
враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

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

Наставник за избор у звање предавача
и заснивање радног односа из области
Медицинских наука, ужа научна област
Превентивне медицинске науке
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: медицински или фармацеутски факултет, доктор
медицинских или фармацеутских наука, магистар медицинских наука или специјалиста превентивних грана медицине, објављени научни односно стручни радови у научним
часописима и зборницима, са рецензијама, показује способност за наставни рад, и позитивна оцена за наставно-педагошки рад од стране студената. Остали услови су утврђени
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о избору у звања наставника и сарадника, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у складу са којима ће бити извршен избор између
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или
фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања),
списак радова и саме радове, остале податке: о наставном
раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе
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и других делатности високошколске установе; ваннаставним активностима; доприносу локалној и широј заједници;
признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или
нострификације диплома стечене у иностранству, доказ
надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под
истрагом и није кривично осуђиван. Конкурс је отворен до
попуне радног места од дана објављивљња у публикацији
„Послови”. Пријаве на конкурс подносе се на адресу Висока
школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну документацију,
као доказ о испуњености услова конкурса, доставити и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се
кандидати да користе Образац пријаве на конкурс који се
налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и неће бити
разматране.

ОШ “ЂУРО САЛАЈ”
24000 Суботица, Петефи Шандора 19

Наставник предметне наставе
математика
са 66% радног времена
Наставник предметне наставе
математика
са 88% радног времена, у одељењима на
мађарском наставном језику
Наставник предметне наставе намачког
језика
са 88% радног времена
УСЛОВИ: да лице има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10, 16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања, које је стекло: 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 и 2. студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће науче,
односно стручне области или области педагошких наука,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прписима који су уређивали високо обазовање до
10. септембра 2005. године, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, зна српски језик и језик на коме остварује образовно - васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије, и уз одштампани пријавни формулар треба да приложи: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, оригинал или оверену копију уверења о
држављанству, оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених, доказ о знању језика на коме
се изводи настава (уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на језику на коме се изводи настава
подноси доказ да је положио испит из језика на коме се
изводи настава, по програму одговарајуће вискошколске
установе), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци), доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима (прибавља изабрани кандидат пре
закључивања уговора о раду), радну биографију и прилоге
којима кандидат доказује своје стручне, организаторске и
друге квалитете, уверење о образовању из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечених 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 преноса бодова или доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије или положио струч-

ни испит, односно испиту за лиценцу. Пријаву са доказима
о испуњавању услова за заснивање радног односа на наведеним радним местима са назнаком „Пријава на конкурс”,
доставити у затвореној коверти лично или препорученом
пошиљком, на адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неблаговремене и
пријаве послате путем мејла неће бити узете у разматрање,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стране
надлежног органа.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегединск9и пут 9-11

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови” број
872 од 11. марта 2020. године поништава се, за радно место: наставника у звање ванредног професора
за ужу научну област Финансије и рачуноводство,
на одређено време од пет година.

ПОНИШТЕЊЕ ИСПРАВКЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Исправка огласа објављена у публикацији НСЗ
„Послови“, број 882 од 20. маја 2020. године,
поништава се у целости.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник математике
са 88,89% норме, за рад у одељењу на
мађарском језику наставном језику
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („ Сл. гласник РС” бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17),
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„ Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19) и члана 26 Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић, да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона (односно) 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне односно стручне области за одговарајући предмет односно групу предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне односно стручне области или области педагошких
наука; и 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. г. и у складу са чланом 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника васпитача и стручних сарадника. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања
мита и давања мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; има држављанство Републике Србије,
зна српски језик и језик на коме се изводи образовно васпитни рад мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биографију, попуњен и одштампани формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или ове-
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Наука и образовање
рена фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују,
они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се
стеченим средњим, вишим, или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно васпитни рад или
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће
високо школске установе; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор, избор врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. У
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна Школа „ Никола Ђурковић” Фекетић, ул. Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Наставник немачког језика и
књижевности
за рад у одељењу на српском и
мађарском језику
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05,
61/05, 54/09,32/13,75/14 и 13/17 - одлука УС РС и 113/17),
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и члана
27 Правилника о систематизацији послова у ОШ „Никола
Ђурковић“ Фекетић, да има одговарајуће образовање, у
складу са чланом 140 Закона односно 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије или специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне односно стручне области
за одговарајући предмет односно групу предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука; и 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. г) и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то: професор , односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик ) , мастер професор језика и књижевности
(студијски програм језик, књижевност и култура) , мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне , односно стручне области за одговарајући предмет); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимању
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом , утврђено дискриминаторско понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на коме се изводи образовно васпитни
рад мађарски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети:кратку биографију, попуњен и одштампани формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању,доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од
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којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују,
они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се
стеченим средњим, вишим, или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно васпитни рад или
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће
високо школске установе ;извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. У
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна Школа „ Никола Ђурковић“ Фекетић, ул. Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.Текст
конкурса објавити у листу Послови Националне службе за
запошљавање.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“
Фекетић, Братства бб

Наставник немачког језика и
књижевности
за рад у одељењу на српском и
мађарском језику

рад мађарски језик. Уз пријаву на конкурс поднети: кратку
биографију, попуњен и одштампани формулар на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја- пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању,доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова , односно положеним испитима из психологије и педагогије или оверена
копија уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују,
они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија) али не старија од 6 месеци; доказ
о познавању језика на коме се изводи образовно васпитни рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, доказује се
стеченим средњим, вишим, или високим образовањем на
језику на коме се остварује образовно васпитни рад или
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће
високо школске установе; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија) али не старије од шест
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља
пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, избор врши у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања. У
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаву доставити лично или
слати на адресу: Основна школа „Никола Ђурковић“ Фекетић, ул. Братства бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.Текст
конкурса објавити у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање.

ШАБАЦ

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр.
24/05, 61/05, 54/09,32/13,75/14 и 13/17 - одлука УС РС и
113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС“ 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и
члана 27 Правилника о систематизацији послова у ОШ „
Никола Ђурковић“ Фекетић; да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона (односно) 1)на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука; и 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. г.) и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
васпитача и стручних сарадника и то: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
немачки језик) , мастер професор језика и књижевности
(студијски програм језик, књижевност и култура) , мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне , односно стручне области за одговарајући предмет); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од три месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимању
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита
и давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом , утврђено дискриминаторско понашање; има држављанство Републике Србије; зна
српски језик и језик на коме се изводи образовно васпитни

МУЗИЧКА ШКОЛА
„МИХАИЛО ВУКДРАГОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 35

Наставник соло певања
на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, замена одсутне
запослене до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019 и 6/20), Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној
музичкој школи („Сл. гласник РС” бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20,
9/20) и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС”, бр. 16/2015,
11/2016, 2/2017, 9/2019), односно да су стекли звање: 1)
дипломирани музичар, усмерење соло певач, 2) дипломирани музичар - соло певач, 3) дипломирани музичар - концертни и оперски певач, 4) академски музичар, соло певач,
5) мастер музички уметник, професионални статус - соло
певач.
ОСТАЛО: 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, 13/2107 - одлука УС,
113/2017 и 95/2018 - аут. тумачење), треба да испуњава и
услове предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19).
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 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
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Наука и образовање
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима - не старије од
6 месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи избор,
вршиће Национална служба за запошљавање применом
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (формулар је доступан у делу „Ново
на сајту”). Пријаве на конкурс са потребним документима,
заједно са одшампаним пријавним формуларом се достављају на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:
015/350-282.

ОШ ”ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике
на одређено радно време до повратка
раднице са породиљског одсуства а
најкасније до 21.12.2020. године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне услове из чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - и
др. Закони) и уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву
на конкурс-наћи на сајту МПНТР) са кратком биографијом
поднесе и доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне
спреме (оверену фотокопију дипломе) 2. потврду о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од намање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родосквнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и протув 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. извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија, 5. уверење о држављанству Републике Србије
- не старије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4,
5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и пријаве
без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ ”Лаза К. Лазаревић”Шабац, ул.Масарикова 136, 15000 Шабац за или лично предати у секретаријату школе у времену од 08 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

Наставник физичког васпитања
са 75% норме, на одређено време до
истека првог мандата директора школе
односно до повратка директора са
функције а најкасније до 02.03.2024.
године
УСЛОВИ: Кандидати, поред одговарајућег образовања
предвиђеним Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основним школама, треба да испуњавају и друге услове у складу са чл. 139 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања:
1) да имају одговарајуће образовање из члана 140 став
(1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 3) да нису пра-
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воснажном судском пресудом осуђивани за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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 што онемогућава рад у образовању; 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству односно извод из матичних књиге
рођених), оверени 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 непостојању дискриминаторног
понашања и краћу биографију. Пријаве се достављају на
адресу школе, са назнаком “Конкурс за наставника разредне наставе” или лично код секретара. Ближа обавештења
могу се добити код секретара школе, на број телефона:
015/350-483.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са места помоћника директора
а најкасније до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати, поред одговарајућег образовања
предвиђеним Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основним школама, треба да испуњавају и друге услове у складу са чл. 139 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања:
1) да имају одговарајуће образовање из члана 140 став
(1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење, не старије од 6 месеци); 3) да нису правоснажном судском пресудом осуђивани за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, 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 што онемогућава рад у образовању; 4) да имају
држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који
се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о
држављанству односно извод из матичних књиге рођених),
оверени 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 непостојању дискриминаторног понашања и краћу биографију. Пријаве се достављају на адресу
школе, са назнаком “Конкурс за наставника разредне наставе” или лично код секретара. Ближа обавештења могу се
добити код секретара школе, на број телефона: 015/350-483.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник математике
са 70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
1. да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 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”, број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017,
13/2018 и 11/2019); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни формулар кандидати треба да доставе следећа документа: 1.
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, 2. доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје
МУП-полицијска управа) - оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију);
4. доказ о познавању српског језика и језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад прилаже кандидат који
није стекао образовање на српском језику, тако што подноси доказ да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са доказима
о испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Наставник физике
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним чланом 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, и то да:
1) има одговарајуће образовање (одговарајуће високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, односно на
студијама другог степена по прописима који уређују високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године (члан 140
Закона о основама система образовања и васпитања) - а
у складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи);
2) има психичку, физичку и здравствену способностза 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 (уколико је образовање завршено на страном језику потребно је
доставити потврду којом се доказује да је кандидат положио српски језик). Услови прописани чланом 139 Закона
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1
горе поменутог члана 139 под тачкама 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
истог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати приликом конкурисања за горе наведена радна места попуњавају пријавни Формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Уз пријавни формулар. кандидати
треба да доставе и следећу документацију: кратку био-
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графију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о неосуђиваности за кривична дела
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања, односно за кривична
дела за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање - не старије од 6 месеци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију). Напомена: лекарско уверење којим
кандидати доказују да имају психичку, физичку и здравствену способност - доставља се установи након избора
кандидата, а пре закључења уговора о раду. Потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве доставити лично или послати поштом на адресу:
Основна школа „Мито Игумановић”, Светосавска 2, 31260
Косјерић, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место
___________________- не отварати”. Рок за подношење
пријава на конкурс, са свом потребном документацијом је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Све потребне
информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон: 031/781-442.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”
31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Бачевци и ИО Пашина Раван
2 извршиоца
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. да испуњава услове из чл.
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17), односно да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18и 11/19);
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (доказ се доставља при
закључењу уговора о раду); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
нити за кривична дела насеље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дека 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. Потпуним пријавом
сматра се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену
фотокопију индекса или уверења високошколске установе о пложеним 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 оверени препис
или оверену фотокопију лиценце за рзд наставника, васпитача или стручних сарадника, 3) доказ о држављанству
Републике Србије (оверен препис или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 4) доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик
на којем се изводи образовно-васпитни рзд); 5) уверење о
неосуђиваности (оргинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци. Образац пријаве под називом “Формулар
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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 „Стеван Јоксимовић”, Рогачица, 31255 Рогачица, или предати непосредно у сектретаријату школе, са назнаком „За конкурс - наставник разредне наставе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити
код секретара школе и преко телефона: 031/3850-440.

ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Педагошки асистент
за рад са децом ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време од
01.09.2020. до 31.08.2021. године,
односно за васпитну 2020/2021. годину
УСЛОВИ: да кандидат има средње образовање у четворогодишњем трајању; савладан програм обуке за педагошког
асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, бр.
87/2019); 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 родоскрвнуће, 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 за које није утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик
и да познаје ромски језик. 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-образовни 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 стандардизованих поступака. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са
комплетном документацијом доставити лично или поштом
на горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара установе и путем телефона:
014/411-602, звати од 08.00 до 12.00 часова.

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

Наставник математике
са 88,87% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), и то:
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019); 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 кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Докази о испуњености услова
из . тач. 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачка 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони, и 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/20), који се
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају у
току рада. Докази о испуњености услова саставни су део
пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, коју прибавља пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства (налази се на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу “Ново на сајту”) и исти достављају,
читко попуњен и оштампан, школи са следећом потребном обавезном документацијом: 1. пријаву на конкурс
са краћом биографијом својеручно потписану; 2. доказ о
одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе
о завршеном образовању у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, и 10/2019,
27/2018 - др. закони и 6/20) и у складу са Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС- Просветни
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18 и 11/2019); 3. уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4. извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 5. доказ о знању српског језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. потврду
о некажњавању надлежне полицијске управе, не старију
од једног месеца (оригинал или оверену фотокопију - доказ
да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- издаје МУП); 7. уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос из члана 139 и 140 ЗОСОВ и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и
11/2019) у року од осам дана од дана истека рока за пријем
пријава. Кандидати који уђу у ужи избор, у року од осам
дана упућују се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће благовремено бити обавештени. Фотокопије које се подносе морају бити оверене, у супротном се
неће узети у разматрање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе наведену адресу у затвореној коверти, са
напоменом: “За конкурс - наставник математике” лично или
путем поште. Контакт телефон: 014/221-512.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Руководилац финансијскорачуноводствених послова
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичком струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који уређује
високо образовање до 10. септембра 2005. године; нај-
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Наука и образовање
мање 5 година радног искуства; положен стручни испит;
знање рада на рачунару. Општи услови у складу са чланом
139 и чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019): 1. да кандидат има одговарајуће
образовање; 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. има
држављанство Републике Србије; 4. да зна српски језик.
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију:
1. попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту http: //
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc); 2. кратку биографију; 3. оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);
5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности; 7. уверење о
положеном стручном испиту; 8. потврду о дужини рданог
стажа; 9. лекарско уверење (прилаже кандидат који буде
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор установе. Пријавни формулар са документацијом слати препорученом поштом или доставити лично у
установу, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну
комисију”, на горе наведену адресу. Ближе информације се
могу на телефон: 014/451-284.

ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
14226 Јабучје
тел. 014/434-014

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14,
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично
тумачење), испуњава и посебне услове прописане чланом
139 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), односно услове у
складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС” бр. 87/2019):
стечено средње образовање; савладан програм обуке
за оспособљавање педагошких асистената; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечанства и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену санкцијуи за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; има држављансто
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларем на званичној интернет страници
Министарства просвете доставља школи, а уз то и: 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 (оригинал или
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених са
холограмом, не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или
оверена фотокопија); уверење или потврдеа 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 и здрвственој
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
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телефон), радно место на које кандидат конкурише. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и пријаве са неовереним
фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати
који испуњавају усллове 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 упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поспупака. Одлуку
о избору кандидата обавиће се у просторијама ОШ „Димитрије Туцовић” у Јабучју, с тим што ће кандидати о датуму
и времену разговора бити обавештени на адресу односно
број контак телефона који су навели у пријавама. Пријаве
са доказима о испуњености услова предати непосредно у
секретаријату школе или послати на горе наведену адресу.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на радном месту педагошки
асистент”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе и путем телефона: 014/434-014. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће
одбачене закључком конкурсне комисије.

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: доказ о испуњености
услова из тачке 1) и 4) тј. оверену копију дипломе и уверење о држављанству. Докази о испуњености услова из
тачке 2) подносе се пре закључења уговора о раду. Ближе
информације о конкурсу можете добити преко телефона:
017/814-579.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

Наставник српског језика
као нематерњи језик (други циклус),
са 18 часова недељно
(100% радног времена)

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године

Наставник енглеског језика
са 16 часова недељно
(84,44% радног времена)

17512 Стубал
тел. 017/484-331

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу
стручне спреме по Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
11/2010) као и услове за заснивање радног односа прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: Уверење о држављанству, диплому о стеченом
средњем образовању, потврду да је кандидат завршио
уводну обуку, извод из матичне књиге рођених. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и преко телефона 017/484331.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу
стручне спреме по Правилнику о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и програма основног образовања
одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010)
као и услове за заснивање радног односа прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
Уверење о држављанству, диплому о стеченом средњем
образовању, потврду да је кандидат завршио уводну обуку,
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона 017/484-331.

ОШ ”ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”
Бело Поље, 17530 Сурдулица
тел. 017/814-579

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, тј. до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање средњу стручну спрему, да познаје ромски језик (било који дијалекат);
да има искуства у раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском децом; да је завршио обавезну уводну обуку за педагошког асистента у организацији Министарства просвете; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну

ОСНОВНА ШКОЛА “МИЂЕНИ”
Муховац, 17529 Муховац
Бујановац
тел. 065/251-1117

Наставник српског језика
као нематерњи језик (први циклус),
са 20 часова недељно
(100% радног времена)

Наставник географије
са 14 часова недељно
(70% радног времена)
Наставник математике
са 12 часова недељо
(66,66% радног времена)
Наставник музичке културе
са 10 часова недељно
(50% радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат 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 и 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) треба да
испуњава и посебне услове прописане у чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, као и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(наставник) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно да: 1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 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.
Одговарајуће образовање за сви кандидати за наставника
је образовање које је стекао у складу са чланом 140 Закона о основома система образовања и васпитања, односно:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из става 2 тачка 1) подтачка (2) овог члана
мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Одговарајуће образовање за кандидата
за помоћног радника је основна школа. 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.
Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: 1. оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
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образовању; 2. оригинал или оверен препис/фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); 3. уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а); 4. оригинал или оверена фотокопија сведочанства из основне или средње школе или потврда из
тих школа из којих се види да је кандидат изучио предмет
српски језик (за кандидате који су образовање стекли на
албанском језику), а за кандидате који су стекли образовање на српском - потврда (доказ) да је положио испит из
албанског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, обзиром да се образовно-васпитни рад остварује
на албанском језику; 5. лекарско уверење доставља само
кандидат који буде изабран, накнадно, пре закључења уговора; 6. оригинал или оверен препис/фотокопију извод из
матичне књиге рођених; 7. кратка биографија. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Настава се изводи на албанском језику. Рок за
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично
у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу
школе: ОШ “Миђени”, бр. ПТТ 17529 Муховац, - Бујановац,
са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од секретара школе, на
телефон број 065/251-1117.

ОШ “ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”
Бело Поље, 17530 Сурдулица
тел. 017/814-579

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, тј. до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1.
да има најмање средњу стручну школу, да познаје ромски језик (било који дијалекат), да има искуства у раду са
децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском
децом, да је завршио обавезну уводну обуку за педагошког асистента у организацији Министарства просвете, 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 ллица
или родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о испуњености услова из тачке 1) и 4) тј. оверену копију дипломе и уверење о држављанству, докази
о испуњерности услова из тачке 2) подносе се пре закључења уговора о раду. Ближе информације о конкурсу могу
се добити преко телефона: 017/814-579.

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне
2020/2021. године
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: 1) да имају одговарајуће
образовање и то: средње образовање у четворогодишњем
трајању и завршена обука за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке за рад са децом и ученицима
ромске националне мањине), 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштиће-
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них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4) да имају држављанство
Републике Србије, 5) да знају ромски језик. Кандидати уз
пријаве на конкурс достављају: доказ о стручној спреми
(оверена фотокопија дипломе), 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 матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија), доказ о
знању ромског језика. 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 предходна 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, ул.Цара Душана бр. 22, поштом или лично, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за директора школе може се пријавити лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019 и 6/20); да има одговарајуће високо образовање из
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника и стручног сарадника стечено
на: 1) студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, милтидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из тачке 1) подтачка б) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора школе може да обавља лице који има одговарјуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, 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 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника основне школе, односно лице
са одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) студијама у трајању од три
године или вишим образовањем, да има 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.
За директора школе кандидат треба: да испуњава услове за наставника основне школе, за педагога или психолога; да има
дозволу за рад за наставника или стручног сарадника; да
има обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да у року од 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит); да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није 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 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, што онемогућава рад у
образовању; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави
и: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању за наставника основне школе,
педагога или психолога (кандидати који су високо образовање стекли по прописима о високом образовању почев од
10. септембра 2005. године подносе оверену фотокопију
дипломе и основних и мастер студија); оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
(дозволи за рад - лиценца); оригинал или 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 директора); потврду да има најмање осам
година рада у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (подноси се у оригиналу);
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (оригинал илиоверена фотокопија, не старије од
6 месеци); уверење надлежног суда да се не води истрага или није подигнута оптужница (оригинал, не старије од
шест месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања, у складу са одредбама 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
(потврда привредног суда оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (оригинал не старије од 6 месеци); доказ о
знању српског језика (доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) за кандидата на конкурсу који поседује тај доказ (оверена фотокопија); кандидат
је дужан да достави и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали дужност
директора школе и за чијег мандата је вршено спољашње
вредновање); биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе;
доказе о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Докази о испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији, осим оних за које је наведено
да се траже у оригиналу. Фотокопије које нису оверене од
стране надлежног органа неће се узимати у разматрање.
Кандидати ће бити позвани на интервју од стране Комисије
за избор директора школе, по истеку рока за подношење
пријава на конкурс. Кандидат који се пријављује на радно
место директора попуњава пријавни формулар (образац
на заваничној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја), а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
лично или поштом на адресу школе, у затвореној коверти са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора школе”,
радним данима од 8.00 до 13.00 часова. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријаве се достављају на адресу:
Основна школа „Вук Караџић” Сурдулица, ул. Јадранска бб,
17530, Сурдулица. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Након истека рока за достављање
пријава није могуће достављање доказа о испуњености
услова. Пријаве са документацијом се не враћају, задржавају се у архиви школе. Ближа обавештења могу се добити
у секретаријату школе, на телефон: 017/815-950.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 кандидати испуњавају и посебне услове
прописане члановима 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да имају одговарајуће
образовање (да су стекли и степен стручне спреме, основно
образовање); 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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Наука и образовање
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 родоскрвњење, 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. да имају држављанство
Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, лично
или поштом. Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице, потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (CV); оверену фотокопију
(код јавног бележника) документа о стеченом одговарајућем степеном стручне спреме; уверење да није осуђиван - оригинал (1. уверење из надлежне службе МУП-а и 2.
уверење из надлежног основног суда, не старије од 6 месеци); оригинал извод из матичне књиге рођених, на прописаном обрасцу са холограмом или оверену копију (код
јавног бележника); уверење о држављанству, оригинал
или оверену копију (код јавног бележника) - не старије од 6
месеци; оверену копију (код јавног бележника) личне карте или очитану личну карту; уколико документ није издат
на српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица
која су стекла образовање на српском језику - доказ да кандидат зна српски језик доказује се овереном копијом документа о стеченом одговарајућим степеном стручне спреме.
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 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме.
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима
и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве се достављају лично или поштом на адресу:
Основна школа „Вук Караџић” Вршац, Дворска 17-19, 26300
Вршац, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе 066/805-6503
и имејл vuk.karadzic1@gmail.com.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
“МИХАИЛО ПАЛОВ”
26300 Вршац, Омладински трг 1
тел. 013/832-517
e-mail: vsvassekretar@hemo.net

Асистент у ужој научно-стручној области
Психологија, за предмете: Општа
психологија; Развојна психологија;
Педагошка психологија, Ментално
здравље; Психологија дечје игре;
Примењена развојна психологија практикум
на одређено време, 3 године
УСЛОВИ: У звање асистента бира се кандидат који је који
има звање магистра наука којем је прихваћена тема докторске дисертације, стечено на Филозофском факултету одсек
психологија односно статус студента докторских студија
психологије и који је претходне нивое студија завршио са
просечном оценом најмање 8 и који показује смисао и способност за стручни и наставни рад и који испуњава опште
услове за звања и рад на високошколским установама.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: фотокопију личне карте, оверену диплому о завршеном школовању, радну биографију са библиографијом и
радовима, уверење да је тема за докторску дисертацију прихваћена односно уверење да је студент докторских студија.
Изабрани кандидат ће након избора у звање приложити и
лекарско уверење о општој здравственој способности и судско уверење да се против њега не води кривични поступак.
Кандидат који тражена документа већ има у персоналним
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досију који се чува код послодаваца иста ће бити призната.
Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, подносе
се директору Високе школе струковних студија за васпитаче “Михаило Палов” у Вршцу, на адресу Омладински трг
1, 26300 Вршац. Рок за подношење пријава је 8 дана по
објављивању конкурса у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 и члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања као
и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 13/18, 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 родоскрвњење, 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази
о испуњености услова из става 1тачка 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.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads), а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи, лично
или поштом. Уз пријавни формулар са званичне интернет
странице, потребно је да кандидат достави следећу документацију: кратку биографију (CV) са општим подацима,
име и презиме, пребивалиште, контакт телефон, електронска адреса; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања и чланом 3
став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 13/18, 11/19). Обавезно образовање
лица из члана 140 закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова
из образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат
поседује оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за лиценцу подноси уз диплому. Сматра се да
наставник, васпитач и стручник сарадник који је положио
испит за лиценцу има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник,
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року
од једне, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Уерење
да није осуђиван-оригинал (1. уверење из надлежне службе МУП-а и 2. уверење из надлежног основног суда, не старији од 6 месеци); оригинал извод из матичне књиге рођених, на прописаном обрасцу са холограмом или оверену
копију (код јавног бележника); уверење о држављанству,
оригинал или оверену копију (код јавног бележника) - не
старије од 6 месеци; оверену копију (код јавног бележника)
личне карте или очитану личну карту; уколико документ
није издат на српском језику, потврду да зна српски језик, а
за лица која су стекла образовање на српском језику -доказ
да кандидат зна српски језик доказује се овереном копијом
документа о стеченом одговарајућим степеном стручне
спреме. 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 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. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим
документима и доказима о испуњавању услова, доставити
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве
се достављају лично или поштом на адресу: Основна школа
„Вук Караџић” Вршац, Дворска 17-19, 26300 Вршац, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе 066/805-6503 и путем имејла
vuk.karadzic1@gmail.com.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

19376 Сумраковац, Сумраковац бб

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место поред општих
услова из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и
95/18- аутентично тумачење) за заснивање радног односа
мора да испуњава и услове прописане чланом 139 и 140
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони, 10/19
и 6/20) и то:1) поседује одговарајуће високо образовање
из области правних наука у складу са чланом 140 став 1
Закона о основама система образовања и васпитања на
студијама другог степена (мастер академске студије, матер
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 образовања до 10. септембра 2005. године; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије;5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњаваја формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (уписати број телефона/
имејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
(односно уверења уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; уверење
о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 3 месеца, уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не
старије од 6 месеца, извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија), уколико
кандидат није стекао образовање на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; биографију. Доказ о здравственој способности за
рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака о чему
ће кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за разговор кандидати ће бити
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обавештени путем телефона на бројеве које су навели или
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће донети
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана
обављеног разговора. Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурсна комисија неће разматрати. Пријаве за конкурс
са потребном документацијом доставити поштом или лично на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић” Сумраковац,
19376 Сумраковац са назнаком „За конкурс - за радно место
секретара школе” у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Информације о конкурсу
могу се добити путем телефона 030/215-0022.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ
КАПЛАР”
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12
тел. 019/731-604, 731-004

Педагошки асистент
за децу и ученике ромске
националности, на одређено време до
краја школске 2020/2021 год односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања и чл.
8 став 1 Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, односно: 1. треба да имају стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски језик
и има савладан програм обуке у складу са Правилником о
педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гл.
РС” бр. 87/19); 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 насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које, у
складу са закононом утврђено дискриминаторно понашање;
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају апликациони формулар
који се налази на званичној интернет страници МПНТР и
одштампан формулар достављају установи са следећом
документацијом у прилогу: 1. дипломом о стеченој стручној спреми у овереној фотокопији; 2. уверењем о неосуђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или
овереној фоткопији не старије од 6 месеци; 3. уверењем
о држављанству, у оригиналу или овереној фоткопији; 4.
очитаном личном картом. Кандидати за педагошког асистента треба да испуњавају и услове из Правилника о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник - Пр.
гласник” бр. 11/10, односно бр. 87/19), односно достављају
потврду о похађању уводног модула на основу кога стичу
право да конкуришу за радно место педагошког асистента.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитањ у року од 8 дана од дана истека рока
за пријем пријава. Кандидати који буду ушли у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана
пријема резултата психолошке процене из тачке 6. и обавити разговор са њима (о термину разговора биће обавештени
путем телефона и мејла који су доставили у апликационом
формулару). У року од 8 дана од дана обављеног разговора комисија ће донети решење о избору кандидата. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидати
достављају пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње и поднета документација са пријавним формуларом не враћа се
кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у листу НСЗ „Послови”. Уколико последњи
дан истека рока падне у недељу или државни празник, као
последњи дан истека рока рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве се подносе лично, на адресу Основне школе
„Димитрије Тодоровић Каплар” Књажевац, ул. Лоле Рибара
бр. 12, у времену од 8 до 14 часова или поштом, препоручено, где ће се, као дан пријема, рачунати дан и час пријема у
пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

www.nsz.gov.rs
76

| Број 898 | 09.09.2020.

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ”

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАВА СУДАРСКИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину

23272 Нови Бечеј, Јаше Томића 1

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове из члана 139 Закона о основама
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће
образовање. Кандидат за радно место педагошког асистента мора да има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме; познавање ромског језика; завршена уводна
обука за педагошког асистента; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављње малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара, заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом утврђено дискриминиторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
зна српски језик и језик на коме се остарује васпитно образовни рад. Уз пријаву кандидати треба да доставе оверене
преписе и то: диплому о стеченој стручној спреми; сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента; уверење - потврду о неосуђиваности (не старија од 6 месеци);
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да је
одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом у Националну службу за запошљавање у Зајечару.
Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, лично или на адресу школе. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована решењем од стране директора
установе.

Васпитач
3 извршиоца
УСЛОВИ: да поседује 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
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
најамање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовањедо 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, 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; 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 кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс,
кандидат прилаже следећу документацију (у оргиналу или
оверену фотокопију): 1. кандидат попуњава пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); 2. потписану
радну биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију,
ако је лична карта без чипа), 4. оригинал/оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. документ о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исту поседује) - оверена фотокопија, не старија од 6
месеци, 6. оригинал/оверену копију уверења о држављанству- не старије од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, 8. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности
издату од стране МУП-а- не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним,
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 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 контакт адресе на својим
пријавама. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа
„Пава Сударски” Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАВА СУДАРСКИ“
23272 Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагог

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: 1) да кандидат поседује 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 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 најамање четири године, по прописима који су уређивали високо образовањедо 10. септембра 2005. године, лице из става 1 тачка 1) подтачка (2)
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Наука и образовање
овог члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс,
кандидат прилаже следећу документацију (у оргиналу или
оверену фотокопију): 1. кандидат попуњава пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), 2. потписану
радну биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију,
ако је лична карта без чипа), 4. оригинал/оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. документ о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат исту поседује) - оверена фотокопија, не старија од 6
месеци, 6. оригинал/оверену копију уверења о држављанству- не старије од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, 8. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности
издату од стране МУП-а- не старије од 6 месеци. Непотпуне
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним,
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање.
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 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 контакт адресе на својим пријавама. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве са кратком биографијом и потребном
документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј, ул.Јаше Томића
бр. 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАВА СУДАРСКИ“
23272 Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: 1) да кандидат поседује одговарајуће образовање: да има IV степен стручне спреме; 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 или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добра 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 познавање ромског језика; 6) сертификат о завршеном
уводном моделу (обуци) за педагошког асистента у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошки асистент (“Службени гласник РС“, бр. 87/19). Уз пријаву
на конкурс, кандидат прилаже следећу документацију (у
оргиналу или оверену фотокопију): 1. кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs);
2. потписану радну биографију, 3. очитану личну карту
(или фотокопију, ако је лична карта без чипа), 4. оригинал/
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, 5. оригинал/оверену копију уверења о држављанству - не старије
од 6 месеци, 6. оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, 7. оригинал/
оверену копију уверења о неосуђиваности издату од стране
МУП-а- не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама, неће се узети у разматрање. Кандидати чије
су пријаве благовремене, потпуне 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 конкур-
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са бити обавештени на контакт адресе на својим пријавама. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са кратком биографијом и потребном документацијом
доставити на следећу адресу: Предшколска установа „Пава
Сударски” Нови Бечеј, ул. Јаше Томића бр. 1, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАВА СУДАРСКИ“
23272 Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Помоћни кувар
УСЛОВИ: 1) да кандидат поседује одговарајуће образовање: средње образовање, III или IV степен стручне спреме (стручна оспособљеност за кувара); 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 или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже следећу
документацију (у оргиналу или оверену фотокопију): 1.
кандидат попуњава пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.mpn.gov.rs); 2. потписану радну биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију, ако је лична карта без
чипа), 4. оригинал/оверену фотокопију дипломе о стручној
спреми, 5. оригинал/оверену копију уверења о држављанству - не старије од 6 месеци, 6. оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених - не старије од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности
издату од стране МУП-а, не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне
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 контакт адресе на својим пријавама. Кандидат који буде изабран, пре
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Пријаве са кратком биографијом и потребном
документацијом доставити на следећу адресу: Предшколска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј, ул. Јаше Томића
бр. 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПАВА СУДАРСКИ“
23272 Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1) да кандидат поседује одговарајуће високо
образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до
три године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; или средња економска школа; 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 или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра 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 васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат
прилаже следећу документацију (у оргиналу или оверену
фотокопију): 1. кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); 2. потписану радну

биографију, 3. очитану личну карту (или фотокопију, ако
је лична карта без чипа); 4. оригинал/оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, 5. оригинал/оверену копију
уверења о држављанству- не старије од 6 месеци, 6. оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених - не
старије од 6 месеци, 7. оригинал/оверену копију уверења
о неосуђиваности издату од стране МУП-а- не старије од 6
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се
узети у разматрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 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 контакт адресе на својим пријавама. Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве са кратком биографијом и
потребном документацијом доставити на следећу адресу:
Предшколска установа „Пава Сударски” Нови Бечеј, ул.
Јаше Томића бр. 1, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Професор математике
на српском језику, на одређено време
преко 60 дана, 88,89% норме
УСЛОВИ: 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. А) Из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. бр. 88/17, 27/18, 10/19...и 6/20):
у радни однос у установи може да буде примљено лице,
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Б) У погледу образовања
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
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Наука и образовање
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18
и 10/19 и 6/20): наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са
стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити:
1. пријаву на конкурс на пријавном формулару 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;
2.
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, 3. извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.),
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5.
извод из казнене евиденције МУП РС да није старије од 6
месеци, 6 потврда са факултета као доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, 7. доказ да
је стекао образовање на српском језику. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља
установа. За кандидате који су изабрани у ужи круг врши
се провера психофизичких способности за рад са децом и
ученицима од стране надлежне службе за запошљавање,
применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком:
“За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити на број телефона: 023/771-109.
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ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Професор математике
на мађарском језику, са 88,89% норме
УСЛОВИ: 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.
А) Из члана 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19... и 6/20): 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. Послове наставника и стручног сарадника, може
да обавља лице које је 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. Услови из
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана
прибавља се пре закључења уговора о раду. Б) У погледу
образовања у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20): наставник, васпитач
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистич-

ке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. Обавезно образовање лица
из члана 140 овог закона је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити: 1.
пријаву на конкурс на пријавном формулару 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;
2.
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, 3. извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.),
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5.
извод из казнене евиденције МУП РС да није старије од 6
месеци, 6. потврда са факултета као доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; 7. доказ
да је стекао образовање на мађарском језику доставља
се уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику (доказ да је лице стекло средње, више или високо
образовање на мађарском језику или је положило испит
из језика по програму одговарајуће високошколске установе), уз неопходно познавање српског језика. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. За кандидате који су изабрани
у ужи круг врши се провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима од стране надлежне службе
за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Професор географије
на мађарском језику, са 35% норме, на
одређено време преко 60дана
УСЛОВИ: 1. професор географије, 2. дипломирани географ, 3. професор географије и историје, 4. дипломирани професор биологије и географије, 5. дипломирани
професор географије и информатике, 6. професор биологије-географије, 7. професор физике-географије, 8.
професор географије-информатике 9. дипломирани професор географије-мастер, 10. дипломирани географ мастер, 11. мастер географ, 12. мастер професор географије, 13. мастер професор биологије и географије, 14.
мастер професор географије и информатике, 15. дипломирани географ - просторни планер, 16. мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије студијског
програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. А) Из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18, 10/19... и 6/20): 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. Послове наставника и стручног сарадника, може да обавља лице које је 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 уста-
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Наука и образовање
нове. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5)
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Б) У погледу образовања у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20): наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Уз пријаву доставити: 1. пријаву на
конкурс на пријавном формулару 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;
2.
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, 3. извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.),
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5.
извод из казнене евиденције МУП РС да није старије од 6
месеци, 6. потврда са факултета као доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
7. доказ да је стекао образовање на мађарском језику
доставља се уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику (доказ да је лице стекло средње,
више или високо образовање на мађарском језику или
је положило испит из језика по програму одговарајуће
високошколске установе), уз неопходно познавање српског језика. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду,
а доказ о некажњавању прибавља установа. За кандидате који су изабрани у ужи круг врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима
од стране надлежне службе за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном
документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Професор географије
на српском језику, са 5% норме, на
одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. професор географије, 2. дипломирани географ, 3. професор географије и историје, 4. дипломирани професор биологије и географије, 5. дипломирани
професор географије и информатике, 6. професор биологије-географије, 7. професор физике-географије, 8.
професор географије - информатике 9. дипломирани
професор географије-мастер, 10. дипломирани географ мастер, 11. мастер географ, 12. мастер професор географије, 13. мастер професор биологије и географије, 14.
мастер професор географије и информатике, 15. дипломирани географ - просторни планер, 16. мастер профе-

Бесплатна публикација о запошљавању

сор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да
имају завршене основне академске студије студијског
програма: географија, дипломирани географ, професор
географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике. А) Из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. бр. 88/17,
27/18, 10/19... и 6/20): у радни однос у установи може
да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Б)
У погледу образовања у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19 и 6/20): наставник,
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог
члана мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити: 1. пријаву
на конкурс на пријавном формулару 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;
2.
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, 3. извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.),
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5.
извод из казнене евиденције МУП РС да није старије од
6 месеци, 6. потврда са факултета као доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 7. доказ да је стекао образовање на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду,
а доказ о некажњавању прибавља установа. За кандидате који су изабрани у ужи круг врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима
од стране надлежне службе за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном
документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Професор грађанског васитања
на мађарском језику, са 10% норме, на
одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Грађанско васпитање: други циклус основног
образовања и васпитања: 1. професор педагогије, 2.
дипломирани педагог, општи смер или смер школске
педагогије, 3. дипломирани школски педагог - психолог, 4. професор психологије, 5. дипломирани психолог,
општи смер или смер школске психологије, 6. дипломирани школски психолог - педагог, 7. дипломирани школско-клинички психолог, 8. лице које испуњава услове
да изводи наставу из предмета страни језик, у складу
са правилником којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, 9.
дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања, 10. дипломирани педагог, 11. професор географије, 12. дипломирани географ, 13. лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета српски језик, у
складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 14. мастер педагог, 15. мастер психолог, 16. мастер
филолог, 17. мастер професор језика и књижевности, 18.
дипломирани психолог - мастер, 19. дипломирани педагог
- мастер, 20. мастер географ, 21. дипломирани географ
- мастер, 22. мастер професор географије, 23. лице које
испуњава услове да изводи наставу из предмета историја,
у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи,
24. лица која испуњавају услове за обављање стручних
послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог, 25. дипломирани географ - просторни планер, 26.
лице које испуњава услове за извођење наставе из предмета матерњи језик националне мањине, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 27.лице које
испуњава услове за извођење наставе из изборног предмета матерњи језик/говор националне мањине са елементима националне културе, у складу са овим правилником;
28. лице које испуњава услове за наставника основне
школе; 29. лице које испуњава услове за стручног сарадника основне школе; 30. дипломирани музички педагог.
Лица из члана 2 тачка 1 подтач. 1) и 2) могу да изводе
наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм
обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно
завршила неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су
прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права;
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања
на одговарајућој високошколској установи. А) Из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19...и 6/20):
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, Послове наставника и
стручног сарадника, може да обавља лице које је 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. Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5)
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Б) У погледу образовања у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и
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Наука и образовање
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19
и 6/20): наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишим
образовањем. Обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву доставити: 1. пријаву
на конкурс на пријавном формулару 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;
2.
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, 3. извод из матичне
књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.),
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 5.
извод из казнене евиденције МУП РС да није старије од 6
месеци, 6. потврда са факултета као доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, 7. доказ
да је стекао образовање на мађарском језику доставља
се уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику (доказ да је лице стекло средње, више или високо
образовање на мађарском језику или је положило испит
из језика по програму одговарајуће високошколске установе), уз неопходно познавање српског језика. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. За кандидате који су изабрани
у ужи круг врши се провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима од стране надлежне службе
за запошљавање, применом стандардизованих поступака.
Пријаве са потребном документацијом доставити поштом,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
“Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”

23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 6
тел. 023/771-109

Професор грађанског васпитања
на српском језику, са 30% норме, на
одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: Грађанско васпитање: други циклус основног
образовања и васпитања: 1. професор педагогије, 2.
дипломирани педагог, општи смер или смер школске
педагогије, 3. дипломирани школски педагог - психолог, 4. професор психологије, 5. дипломирани психолог,
општи смер или смер школске психологије, 6. дипломирани школски психолог - педагог, 7. дипломирани школско-клинички психолог, 8. лице које испуњава услове
да изводи наставу из предмета страни језик, у складу
са правилником којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, 9.
дипломирани социјални радник, са положеним стручним
испитом, односно испитом за лиценцу у области образовања, 10. дипломирани педагог, 11. професор географије, 12. дипломирани географ, 13. лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета српски језик, у
складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 14. мастер педагог, 15. мастер психолог, 16. мастер
филолог, 17. мастер професор језика и књижевности,
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18. дипломирани психолог - мастер, 19. дипломирани
педагог - мастер, 20. мастер географ, 21. дипломирани
географ - мастер, 22. мастер професор географије, 23.
лице које испуњава услове да изводи наставу из предмета историја, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, 24. лица која испуњавају услове за
обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог, 25. дипломирани географ
- просторни планер, 26. лице које испуњава услове за
извођење наставе из предмета матерњи језик националне мањине, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, 27. лице које испуњава услове за
извођење наставе из изборног предмета матерњи језик/
говор националне мањине са елементима националне
културе, у складу са овим правилником; 28. лице које
испуњава услове за наставника основне школе; 29. лице
које испуњава услове за стручног сарадника основне
школе; 30.дипломирани музички педагог. Лица из члана
2 тачка 1 подтач. 1) и 2) могу да изводе наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује стално
стручно усавршавање и стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање
за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника
грађанског васпитања; Интерактивна обука/тимски рад;
Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље;
Култура критичког мишљења; Буквар дечијих права;
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања
на одговарајућој високошколској установи. А) Из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. бр. 88/17, 27/18, 10/19... и
6/20): у радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то ако: 1)
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду. Б) У погледу образовања у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17,
27/18 и 10/19 и 6/20): наставник, васпитач и стручни
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова,
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова. Уз пријаву доставити: 1. пријаву на конкурс на
пријавном формулару који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-

воја: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 2. доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 3. извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.), 4. уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), 5. извод из
казнене евиденције МУП РС да није старије од 6 месеци,
6. потврда са факултета као доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих
најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, 7. доказ
да је стекао образовање на српском језику. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. За кандидате који су изабрани
у ужи круг врши се провера психофизичких способности
за рад са децом и ученицима од стране надлежне службе за запошљавање, применом стандардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом доставити
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ ”СТАНКО КРСТИН”
Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002
e-mail: skrstin@sezampro.rs

Педагошки асистент
пружање подршке ученицима ромске
националности, на одређено време,
до 31.8.2021. године
УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова прописаних
чланом 24 Закона о раду, треба да испуњавају и услове прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то: 1) да имају одговарајуће
образовање; у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло: 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; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач.
1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ
из тачке 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. попуњен пријавни формулар преузет са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 2. биографију (CV), 3. оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4.
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду; 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. оригинал или оверена фотокопија уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), 7. оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на адресу:
ОШ„Станко Крстин” Радојево, Карађорђева 8, 23221
Радојево бр.тел. 023/819-002 са назнаком „За конкурс”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
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Наука и образовање
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе
посебним решењем. Решење о изабраном кандидату по
конкурсу донеће се у складу са чланом 155 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања.

ОШ ”СТАНКО КРСТИН”
Радојево, Карађорђева 8
тел. 023/819-002
e-mail: skrstin@sezampro.rs

Библиотекар
са 50% норме
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017
- одлука УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове
прописане чланом 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и
6/2020) и то да: 1. има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и
чланом 140 Закона о основама система образовања које је
стекло: 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; б) 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 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 (српски
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс потребно је приложити: 1. попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; 2. биографију (CV); 3. оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4. доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 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. оригинал или оверена фотокопија уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 7.
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на адресу: ОШ„Станко Крстин” Радојево, Карађорђева 8, 23221
Радојево бр. тел. 023/819-002 са назнаком „За конкурс за
библиотекара”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Конкурс
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју
ће директор именовати посебним решењем.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-519, 023/562-189

Наставник латинског језика
са 22,2% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
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 95/18 - аутентично тумачење), треба да
испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да: 1) има одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања које
је стекло 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 из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16,
13/18, 5/19 и 2/20): дипломирани класични филолог;
професор, односно дипломирани филолог који је савладао наставни план и програм високог образовања из
предмета латински језик у трајању од најмање четири
семестра; мастер класични филолог; 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
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,
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.
ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који
преузима са званичне интернет странице Министарства,
просвете, науке и технолошког развоја, доставља још
и: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију не старију
од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова
као доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уколико кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, од дана објављивања текста
конкурса у огласним новинама Националне службе за

запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Пријаве
се шаљу поштом или предају лично на адресу: Средња
пољопривредна школа ул. Македонска бр. 2, 23000
Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или
телефоном на број 023/562-519 и 023/562-189.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”
Сечањ, Гимназијска 2

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску математику
и примене; дипломирани математичар за рачунарство и
информатику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани математичар - професор математике;
дипломирани математичар за математику економије;
професор математике и рачунарства; дипломирани
математичар - астроном; дипломирани математичар теоријска математика; дипломирани математичар - примењена математика; дипломирани инжењер математике
(са изборним предметом основи геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани професор математике - мастер; дипломирани математичар - мастер; дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним
предметом основи геометрије); професор математике теоријско усмерење; професор математике - теоријски
смер; мастер математичар; мастер професор математике; дипломирани професор математике и рачунарства
- мастер из области математичких наука; мастер математичар - професор математике. Остали услови: да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и 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.
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 2. уверење о држављанству РС, 3. извод из матичне
књиге рођених, 4. биографија, 5. попуњену пријаву скинуту са сајта Министрства просвете, науке и технолошког
развоја у одељку ново на сајту. Пријаве слати на адресу
школе: СШ „Вук Караџић” 23240 Сечањ Гимназијска бр. 2
тел. 023/3841-035 са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“.

Посао се не чека, посао се тражи
09.09.2020. | Број 898 |
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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

Бесплатна публикација о запошљавању
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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

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

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

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

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

