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

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
На основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - други закон,
62/06-други закон, 61/07, 20/09, 72/09-други закон, 53/10,
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14,
112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-7174/2020 од 18. септембра 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКОЈ УПРАВИ
I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија - Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: порески саветник аналитичар, у звању порески саветник I
Централа, Сектор за утврђивање порекла
имовине и посебног пореза, Одељење
за оперативни ризик и аналитику, са
седиштем Централа
2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове анализе и систематизације
свих врста информација о физичким лицима, као и израде
критеријума за избор физичких лица за претходни поступак
и контролу на основу расположивих података прибављених
од надлежних органа. Обавља послове утврђивања увећања
имовине, као позитивне разлике између вредности имовине
физичког лица на крају у односу на почетак одређеног контролисаног периода на основу расположивих података, као и
прикупљених података од других органа и организација, правних и физичких лица. Обавља послове упоређивања података о увећању имовине са подацима о пријављеним приходима физичког лица у одређеном контролисаном периоду ради
даљег спровођења претходног поступка и контроле. Припрема извештаје и податке за потребе пореске контроле. Обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке или 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, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 година,
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место: порески инспектор за
контролу и утврђивање посебног пореза,
у звању виши порески саветник
Централа, Сектор за утврђивање порекла
имовине и посебног пореза, Одељење
за послове контроле и утврђивање
посебног пореза, са седиштем Централа
3 извршиоца
Опис послова: Обавља послове контроле и утврђивања
вредности увећања имовине (покретне и непокретне, као и
других имовинских права), као и утврђивање прихода физичког лица. Обавља послове контроле и утврђивања разлике између увећања имовине физичког лица за коју физичко
лице не може да докаже порекло, односно не може да докаже да је стечена на законит начин. Обавља послове контроле и утврђивања посебног пореза за физичка лица. Израђује
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни налог односно
сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај
о постојању основа сумње да је извршено кривично дело; спроводи поступак поводом жалбе; доставља жалбе надлежном
другостепеном органу. Води евиденцију и саставља извештаје
о примљеним и решеним предметима. Прати управну и судску
праксу у материји утврђивања посебног пореза за физичка
лица. Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
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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 и испит
за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година,
као и компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место: виши порески инспектор,
у звању виши порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за управљање ризицима,
Одсек за идентификацију, анализу
ризика и планирање, са седиштем ЦВПО
2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове са веома високим нивоом сложености прикупљања свих врста информација о
великим пореским обвезницима; припрема и систематизује
податке и информације на основу којих се врши селекција
и саставља предлог за одабир обвезника за пореску контролу, учествује у изради планова контрола Одељења за
пореску контролу и по указаној потреби ради на изради
ванредних планова пореске контроле; израда образаца
анализе ризика и дефинисање потребних података за израду профила пореских обвезника; учествује у изради критеријума за одређивање вредности ризика пореских обвезника, студија случаја и утврђивање одређених података
за израду опсега за пореску контролу пореског обвезника
који је планом предвиђен за контролу; обрада података
фискалних резултата извршених контрола пореских обвезника. Oбавља и друге послове по налогу шефа Oдсека.

Опис послова: Израда програмских решења са средњим
нивоом сложености за потребе рада ЦВПО; организује
припрему и обраду података и обједињава податке достављене од других организационих делова у циљу израде извештаја; врши контролу приступа систему, инсталира промене у апликативним софтверима, администрира
рачунарску мрежу ЦВПО, одржава хардвер и опрему за
комуникацију; обезбеђује функционалност постојеће опреме и предлаже набавку нове; надгледа понашање и оптерећење система; одржава и врши замену делова пасивне
мреже; врши инсталацију оперативних система и софтверских пакета. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, техничко-технолошких 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, положен државни стручни испит, најмање једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд.

6. Радно место: аналитички послови, у
звању млађи порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, са
седиштем ЦВПО
1 извршилац

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 и испит за инспектора, радно искуство у струци
од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

Опис послова: Обавља аналитичке, административно-техничке и статистичко - евиденционе послове са
средњим нивоом сложености за потребе Одељења, врши
обједињавање података и израду извештаја за потребе
Одељења, ажурира податке о броју продајних места која
подлежу фискализацији и у вези са тим израђује потребне
извештаје, електронско учитавање података у апликацију
за праћење стања залиха у акцизним складиштима и израда извештаја, обавља друге послове по налогу начелника
одељења.

Место рада: Београд.

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 једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.

4. Радно место: виши порески инспектор
- аналитичар, у звању виши порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за управљање ризицима, Одсек
за извештавање, обраду информација,
техничку подршку и међународну
сарадњу, са седиштем ЦВПО
1 извршилац
Опис послова: Обавља са веома високим нивоом сложености послове анализе и систематизације свих врста информација о великим пореским обвезницима, анализу фискалних
резултата извршених контрола пореских обвезника и друге
сложене послове у Одсеку који захтевају веома висок ниво
самосталности и одговорности у раду. Координира појединачне послове са одељењима у ЦВПО, учествује у изради обрасца
анализе ризика и утврђивању одређених профила анализе
ризика; 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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

5. Радно место: стручно-аналитички
послови анализе ризика и извештавања,
у звању млађи порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за управљање ризицима, Одсек
за извештавање, обраду информација,
техничку подршку и међународну
сарадњу, са седиштем ЦВПО
1 извршилац

Место рада: Београд.

7. Радно место: виши инспектор пореске
контроле, у звању виши порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу банака и финансијских
организација, са седиштем ЦВПО
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља
пореску контролу јавних прихода које администрира
ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге,
односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског
записника и нацрта решења ради отклањања утврђених
незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или сачињава извештај о чињеницама и околностима које
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији.
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
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или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

8. Радно место: инспектор пореске
контроле 1, у звању порески саветник I
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу банака и финансијских
организација, са седиштем ЦВПО
3 извршиoца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске
контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу
јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом,
укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник
води пословне књиге, односно до места где се врши контрола,
израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања
утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни
налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају
и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско
кривично дело, који се достављају Пореској полицији. 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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

9. Радно место: инспектор пореске
контроле, у звању порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу банака и финансијских
организација, са седиштем ЦВПО
2 извршиoца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са
умерено високим нивоом сложености, одговорности и
самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које
администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући
путовање и боравак у месту где порески обвезник води
пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника и допунског записника, разматрање
приговора на записник, нацрта решења ради отклањања
утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном
прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају пореској
полицији. 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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

10. Радно место: аналитичко-порески
послови пореске контроле, у звању
млађи порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу банака и финансијских
организација, са седиштем ЦВПО
6 извршилаца
Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености пореске контроле уз редован надзор руководиоца
и према његовим општим и појединачним упуствима: при-
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према пореске контроле према добијеном налогу, обавља
пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО
у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и
неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава
извештај о чињеницама и околностима које указују на
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично
дело, који се достављају Пореској полицији. 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 и испит за инспектора, најмање
једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

11. Радно место: виши инспектор
пореске контроле, у звању виши порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек за
контролу производне и прерађивачке
индустрије, са седиштем ЦВПО
7 извршилаца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља
пореску контролу јавних прихода које администрира
ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге,
односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског
записника и нацрта решења ради отклањања утврђених
незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или сачињава извештај о чињеницама и околностима које
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији.
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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

12. Радно место: инспектор пореске
контроле, у звању порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек за
контролу производне и прерађивачке
индустрије, са седиштем ЦВПО
3 извршиoца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са умерено високим нивоом сложености, одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном
налогу, обавља пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање
и боравак у месту где порески обвезник води пословне
књиге, односно до места где се врши контрола, израда
записника, разматрање приговора на записник, израда
допунског записника и нацрта решења ради отклањања
утврђених незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном
прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској
полицији. 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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

13. Радно место: аналитичко-порески
послови пореске контроле, у звању
млађи порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек за
контролу производне и прерађивачке
индустрије, са седиштем ЦВПО
2 извршиoца
Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености пореске контроле уз редован надзор руководиоца и
према његовим општим и појединачним упуствима: припрема
пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску
контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на
записник, израда допунског записника и нацрта решења ради
отклањања утврђених незаконитости и неисправности; издаје
прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештај о чињеницама и
околностима које указују на постојање основа сумње да је
извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. 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 и испит за инспектора, најмање
једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

14. Радно место: виши инспектор
пореске контроле, у звању виши порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу акцизних производа и
делатности пружања услуга,
са седиштем ЦВПО
2 извршиoца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са веома високим нивоом одговорности и самосталности: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља
пореску контролу јавних прихода које администрира
ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге,
односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског
записника и нацрта решења ради отклањања утврђених
незаконитости и неисправности; издаје прекршајни налог
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/
или сачињава извештај о чињеницама и околностима које
указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији.
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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

15. Радно место: виши инспектор
пореске контроле - рефакција, у звању
виши порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу акцизних производа и
делатности пружања услуга,
са седиштем ЦВПО
1 извршилац
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Опис послова: Обавља послове пореске контроле са
високим нивоом одговорности и самосталности: контрола испуњености услова за рефакцију плаћене акцизе по
захтеву, сачињава записнике о учешћу странке у поступку пореске контроле, сачињава нацрте решења у поступку
контроле, издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава извештаје
о чињеницама и околностима које указују на постојање
основа сумње да је извршено пореско кривично дело, које
достављају Пореској полицији, спроводи поступак поводом
жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, пружа информације и стручну помоћ пореским обвезницима у вези са применом пореских прописа у складу са
законом, покреће иницијативу за привремено одузимање
ПИБ-а. 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 и испит
за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

16. Радно место: аналитичко-порески
послови пореске контроле, у звању
млађи порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек
за контролу акцизних производа и
делатности пружања услуга,
са седиштем ЦВПО
6 извршилаца
Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености пореске контроле уз редован надзор руководиоца
и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема пореске контроле према добијеном налогу, обавља
пореску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО
у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и
неисправности; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава
извештај о чињеницама и околностима које указују на
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично
дело, који се достављају Пореској полицији; 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 и испит за инспектора, најмање
једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

17. Радно место: виши инспектор
пореске контроле, у звању виши порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек за
контролу трансферних цена,
са седиштем ЦВПО
4 извршиоца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са
веома високим нивоом одговорности и самосталности и
то: припрема пореску контролу према добијеном налогу, обавља пореску контролу трансферних цена код
обвезника које администрира ЦВПО у складу са законом,
укључујући путовање и боравак у месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши
контрола, израђује записник, разматра приговор на записник, израђује допунски записник и нацрт решења ради
отклањања утврђених незаконитости и неисправности
(нацрт управног уговора када исти буде регулисан посебним законом), издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава
извештај о чињеницама и околностима које указују на
постојање основане сумње да је извршено пореско кривично дело, који се доставља Пореској полицији. Обавља
и друге послове по налогу шефа одсека.

Бесплатна публикација о запошљавању

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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 7 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

18. Радно место: инспектор пореске
контроле 1, у звању порески саветник I
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за пореску контролу, Одсек за
контролу трансферних цена,
са седиштем ЦВПО
4 извршиоца
Опис послова: Обавља послове пореске контроле са
високим нивоом одговорности и самосталности: припрема
пореске контроле према добијеном налогу, обавља пореску
контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у месту где
порески обвезник води пословне књиге, односно до места
где се врши контрола, израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости и
неисправности (нацрт управног уговора када исти буде
регулисан посебним законом), издаје прекршајни налог
односно сачињава обавештење о учињеном прекршају
и/или сачињава извештај о чињеницама и околностима
које указују на постојање основане сумње да је извршено
пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији, обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

20. Радно место: аналитички послови
комуникације и сервис пореских
обвезника, у звању млађи порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за комуникацију, правну
подршку и пружање услуга, Одсек за
комуникацију, са седиштем ЦВПО
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове са средњим нивоом сложености организације и планирања врсте и начина комуникације са пореским обвезницима, припрема и координира
активности везане за спровођење истраживања о унапређењу рада ЦВПО, припрема материјала и израда стручних текстова за месечну публикацију (Билтен). Уређује део
сајта Пореске управе, односно линк ЦВПО. Прилагођава и
припрема материјал за објављивање на Интранету ЦВПО и
учествује у изради и праћењу развоја Интранета. Извршава активности везане за стицање/губитак статуса великог
пореског обвезника. Уређује и ажурира базе евиденција
обвезника ЦВПО. Обезбеђује потребне формуларе/обрасце пореских пријава за пореске обвезнике. Обавља и друге
послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке или у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног
стажа у државним органима, као и потребне компетенције
за рад на радном месту.

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 и испит за инспектора, радно искуство у струци од најмање 5 година, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

Место рада: Београд.

Опис послова: Прати прописе и припрема ставове и
објашњења у вези са применом пореских прописа по захтевима великих пореских обвезника и за потребе одељења
у ЦВПО у пословима са средњим нивоом сложености,
учествује у припреми предлога за измену пореских прописа, методолошких упутстава, израда стручних текстова,
сачињава извештаје и анализе из делокруга рада Одсека.
Ажурирање базе одлука донетих од стране надлежног другостепеног органа и судске праксе, као и издатих мишљења
Министарства финансија. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

19. Радно место: порески послови
наплате, у звању порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за наплату, Одсек за наплату,
са седиштем ЦВПО
2 извршиоца
Опис послова: Обавља са умерено високим нивоом сложености послове наплате дугова у висини до 5.000.000,00
динара, идентификација пореских обвезника који нису
измирили јавне приходе, обрада поднетих захтева за
одлагање плаћања пореског дуга, утврђивање страначке
легитимације, контрола испуњености услова за одлагање;
предлаже валидно средство обезбеђења плаћања, сачињава нацрте решења и споразума по захтеву, налоге за књижење рата по споразуму. Обавља контролу плаћања рата,
подноси извештај о плаћању по споразуму, води поступак
принудне наплате пореског дуга, контролу спровођења
решења о принудној наплати и доставља извештај о принудној наплати. Издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или сачињава
извештај о чињеницама и околностима које указују на
постојање основане сумње да је извршено пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији. Успоставља
комуникацију са надлежним судовима, Републичким геодетским заводом, Регистром заложног права на покретним
стварима. 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, радно искуство у струци од најмање 3 године; као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд.

21. Радно место: послови правне
подршке, у звању млађи порески
саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за комуникацију, правну
подршку и пружање услуга, Одсек за
правну подршку, са седиштем ЦВПО
2 извршиоца

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 једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Место рада: Београд.

22. Радно место: послови пружања
услуга издавања потврда, у звању
порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за комуникацију, правну
подршку и пружање услуга, Одсек за
пружање услуга, са седиштем ЦВПО
2 извршиоца
Опис послова: Обавља послове са умерено високим
нивоом сложености , пружа услуге и предузима неопходне
радње у вези са издавањем потврде о плаћеном порезу
на добит по одбитку у Републици Србији, по захтевима
нерезидентних правних лица. Прати прописе, сачињава
извештаје и анализе из делокруга рада Одсека. Обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
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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, радно искуство у струци од
најмање 3 године, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд.

23. Радно место: послови пружања
услуга одобравања статуса претежног
извозника, у звању порески саветник
Центар за велике пореске обвезнике,
Одељење за комуникацију, правну
подршку и пружање услуга, Одсек за
пружање услуга, са седиштем ЦВПО
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове са умерено високим
нивоом сложености, пружа услуге и предузима неопходне
радње у вези са одобравањем статуса претежног извозника на основу испуњености критеријума којим се утврђује
статус претежног извозника. Прати прописе, сачињава
извештаје и анализе из делокруга рада Одсека. 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, радно искуство у струци од најмање 3 године,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

24. Радно место: радно место за управноправне послове стечаја, у звању виши
порески саветник
Централа, Сектор за наплату, Одељење
за стечај, са седиштем Централа
4 извршиоца
Опис послова: Припрема нацрте методолошких и других упутстава о условима и начину покретања стечајног
поступка од стране Пореске управе, вођења и праћења стечајног поступка. Сарађује са шефовима Одсека за наплату,
начелником наплате у Центру за велике пореске обвезнике
и директорима филијала и прибавља податке у вези стечајног поступка који се спроводе банкротством и реорганизацијом. Припрема податке и сарађује са Државним правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе
банкротством. Прати спровођење стечајних поступака који
се спроводе банкротством. Обавља послове у вези усвајања
планова реорганизације и унапред припремљених планова
реорганизације. Припрема податке и сарађује са Државним
правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе реорганизацијом. Прати извршење планова реорганизације и унапред припремљених планова реорганизације
и намирење пореских потраживања по истим. Припрема
податке и сарађује са Државним правобранилаштвом у стечајним поступцима који се спроводе банкротством и реорганизацијом у споровима у циљу законтог намирења пореског потраживања у стечајном поступку. Припрема захтеве
за давање објашњења од стране Министарства финансија
за примену појединих одредби у вези покретања и вођења
стечајног поступка. Учествује у припреми годишњег, динамичког и посебних планова, извештаја и информација у
вези поступка стечаја. Обавља и друге послове по налогу
начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне, економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног
поља техничко-технолошких, друштвено хуманистичких
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,
положен државни стручни испит и поседовање лиценце за
обављање послова стечајног управника, најмање 7 година
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на овом радном месту.
Место рада: Београд.

6

| Број 900 | 23.09.2020.

25. Радно место: аналитички послови
регрутације и селекције, у звању млађи
порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за регрутацију и селекцију, са
седиштем Централа
3 извршиоца
Опис послова: Обавља стучно-техничке и административне послове за потребе рада конкурсне комисије и учествује у изради решења у поступку спровођења јавног конкурса; анализира предлоге и израђује решења о заснивању
радног односа на одређено време, уговора о раду и уговора о привременим и повременим пословима; остварује
комуникацију са унутрашњим јединицама Пореске управе
у оквиру послова које обавља. Обавља и друге послове по
налогу начелника одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe 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, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

26. Радно место: радно место за
кадровске послове, у звању млађи
порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Београд, са седиштем Београд
2 извршиоца
Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања
упражњених радних места путем јавног конкурса и изради
аката у свакој фази јавног конкурса;обавља аналитичке
послове у вези са процесом вредновања радне успешности
и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе;
израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији
запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне
извештаје по организационим јединицама Пореске управе,
које администрира одсек; обавља послове пријављивања и
одјављивања запослених код надлежних органа; послове
израде потврда о радном односу; води евиденције везане
за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

27. Радно место: радно место за
кадровске послове у филијали, у звању
млађи порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Београд, Група за подршку
рада филијала у области радних односа
Београд:
- са седиштем Нови Београд - 1 извршилац
- са седиштем Палилула - 1 извршилац
- са седиштем Вождовац - 1 извршилац
- са седиштем Земун - 1 извршилац
- са седиштем Звездара - 1 извршилац
- са седиштем Лозница - 1 извршилац
- са седиштем Пожаревац - 1 извршилац
- са седиштем Центар - 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних
података у одговарајући електронски образац извештаја
који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне
извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској
управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања
запослених код надлежних органа, послове израде потврда
о радном односу; води евиденције везане за радне односе;
стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и
размене информација из области људских ресурса. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Лозница, Пожаревац.

28. Радно место: радно место за
кадровске послове, у звању млађи
порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Нови Сад, са седиштем Београд
3 извршиоца
Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања
упражњених радних места путем јавног конкурса и изради
аката у свакој фази јавног конкурса; обавља аналитичке
послове у вези са процесом вредновања радне успешности
и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе;
израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији
запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне
извештаје по организационим јединицама Пореске управе,
које администрира одсек; обавља послове пријављивања и
одјављивања запослених код надлежних органа; послове
израде потврда о радном односу; води евиденције везане
за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

29. Радно место: радно место за
кадровске послове у филијали, у звању
млађи порески саветник - приправник*,
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Нови Сад, Група за подршку
рада филијала у области радних односа
Нови Сад:
- са седиштем Кикинда - 1 извршилац
- са седиштем Нови Сад - 1 извршилац
- са седиштем Панчево - 1 извршилац
- са седиштем Сремска Митровица - 1 извршилац
- са седиштем Суботица - 1 извршилац
- са седиштем Вршац - 1 извршилац
- са седиштем Зрењанин - 1 извршилац
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Администрација и управа
Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних
података у одговарајући електронски образац извештаја
који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне
извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској
управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања
запослених код надлежних органа, послове израде потврда
о радном односу; води евиденције везане за радне односе;
стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и
размене информација из области људских ресурса. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Кикинда, Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица, Суботица, Вршац, Зрењанин.

30. Радно место: радно место за
кадровске послове, у звању млађи
порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Крагујевац, са седиштем
Београд
3 извршиоца
Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; учествује у спровођењу поступка попуњавања
упражњених радних места путем јавног конкурса и изради
аката у свакој фази јавног конкурса; обавља аналитичке
послове у вези са процесом вредновања радне успешности
и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе;
израђује појединачне извештаје о кадровској евиденцији
запослених у Пореској управи, као и дневне и појединачне
извештаје по организационим јединицама Пореске управе,
које администрира одсек; обавља послове пријављивања и
одјављивања запослених код надлежних органа; послове
израде потврда о радном односу; води евиденције везане
за радне односе. Обавља и друге послове по налогу шефа
одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

31. Радно место: радно место за
кадровске послове у филијали, у звању
млађи порески саветник - приправник*,
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Крагујевац, Група за подршку
рада филијала у области радних односа
Крагујевац:
- са седиштем Чачак - 1 извршилац
- са седиштем Нови Пазар - 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних
података у одговарајући електронски образац извештаја
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који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне
извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској
управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања
запослених код надлежних органа, послове израде потврда
о радном односу; води евиденције везане за радне односе;
стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и
размене информација из области људских ресурса. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Чачак, Нови Пазар.

32. Радно место: радно место за
кадровске послове, у звању млађи
порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Ниш, са седиштем Београд
3 извршиоца
Опис послова: Сачињава решења из области радних односа
и предлоге за остваривање права запослених у филијалама;
учествује у спровођењу поступка попуњавања упражњених
радних места путем јавног конкурса и изради аката у свакој
фази јавног конкурса; обавља аналитичке послове у вези са
процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних података у одговарајући електронски образац извештаја
који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне
извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској
управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира одсек;
обавља послове пријављивања и одјављивања запослених
код надлежних органа; послове израде потврда о радном
односу; води евиденције везане за радне односе. Обавља и
друге послове по налогу шефа одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

33. Радно место: радно место за
кадровске послове у филијали, у звању
млађи порески саветник - приправник*
Централа, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за координацију рада одсека
за људске ресурсе, Одсек за људске
ресурсе Ниш, Група за подршку рада
филијала у области радних односа Ниш:
- са седиштем Лесковац - 1 извршилац
- са седиштем Пирот - 1 извршилац
- са седиштем Прокупље - 1 извршилац
- са седиштем Врање - 1 извршилац
- са седиштем Зајечар - 1 извршилац

Опис послова: Сачињава решења из области радних
односа и предлоге за остваривање права запослених у
филијалама; обавља аналитичке послове у вези са процесом вредновања радне успешности и врши унос потребних
података у одговарајући електронски образац извештаја
који се користи за вредновање радне успешности запослених у филијалама Пореске управе; израђује појединачне
извештаје о кадровској евиденцији запослених у Пореској
управи, као и дневне и појединачне извештаје по организационим јединицама Пореске управе, које администрира Група; обавља послове пријављивања и одјављивања

запослених код надлежних органа, послове израде потврда
о радном односу; води евиденције везане за радне односе;
стара се о уредном и правилном чувању досијеа; врши уручење и достављање решења запосленима; остварује комуникацију са директором филијале у циљу прикупљања и
размене информација из области људских ресурса. Обавља
и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање, Зајечар.
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 (не проверава се за пријем приправника), провера
понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази
изборног поступка може да учествује у провери следеће
компетенције у истој или наредној фази.
У изборном поступку проверавају се: 1. Опште
функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста, на рачунару;
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено) на рачунару.
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовањa знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања
и вештина из наведених области и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције „дигитална
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове
компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.
gov.rs.
2. Провера посебних функционалних компетенција
(не проверава се за пријем приправника):
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. порески саветник - аналитичар проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада
- студијско-аналитичких послови (обрада података из
различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писмено;
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу,
Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем
симулације писмено;
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
заштити података о личности) провераваће се путем симулације писмено.
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За радно место под редним бројем 2. порески инспектор за контролу и утврђивање посебног пореза проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (општи управни поступак и управне
спорове, основе привредног права и привредног пословања,
поступак инспекцијског надзора и основне методологије анализе ризика) провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о утврђивању порекла имовине и посебном порезу,
Закон о порезу на доходак грађана, Закон о порезу на добит
правних лица) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
заштити података о личности) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 3. виши порески
инспектор проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација, израда секторских анализа) провераваће се путем
симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се
путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 4. виши порески инспектор-аналитичар проверавају се следеће
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада
- студијско-аналитички послови (израда секторских анализа, методологија праћења, спровођења, вредновања и
извештавања о ефектима јавних политика) провераваће се
путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о порезу на добит правних лица) провераваће се
путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 5. стручно-аналитички послови анализе ризика и извештавања
проверавају се следеће посебне функционалне
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада информатички послови (ТCP/IP DNS и серверски оперативни системи MS Windows, Linux и базе података) провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције из радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 6. аналитички
послови проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада - студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података
из различитих извора, укључујући и способност критичког
вредновања и анализирање доступних информација, израда
секторских анализа) провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место -релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној
управи) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 7. виши инспектор пореске контроле проверавају се следеће
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
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и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 8. инспектор
пореске контроле 1 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место -релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној
управи) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 9. инспектор
пореске контроле проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 14. виши
инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 15. виши инспектор пореске контроле-рефакција проверавају се
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 10. аналитичко-порески послови пореске контроле проверавају
се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место -релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној
управи) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 16. аналитичко-порески послови пореске контроле проверавају
се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 11. виши
инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место -релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној
управи) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 17. виши
инспектор пореске контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за радно место страни језик (енглески језик ниво Б1) провераваће се писмено путем теста.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 12. инспектор
пореске контроле проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 18. инспектор
пореске контроле 1 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за радно место страни језик (енглески језик ниво Б1) провераваће се писмено путем теста.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 13. аналитичко-порески послови пореске контроле проверавају
се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације писмено.

Напомена за радна места под редним бројем 17 и
18: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други
одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом
нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени 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),
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
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копији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте
приложили уместо писмене провере.
За радно место под редним бројем 19 порески
послови наплате проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада управно - правни послови (Општи управни поступак) провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији)
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место
-релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
државној управи) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 20. аналитички
послови комуникације и сервис пореских обвезника проверавају се следеће посебне функционалне
компетенције:
1. Посебне функционалне компентенције за област рада
- односи са јавношћу (стратегије и канали комуникације)
провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компентенције 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.
3. Посебне функционалне компентенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
( Закон о пореском поступку и пореској администрацији )
провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 21. послови
правне подршке проверавају се следеће посебне
функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компентенције 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.
2. Посебне функционалне компентенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
( Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о ПДВ и Закон о порезу на доходак грађана ) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компентенције за радно место релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о
општем управном поступку) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 22. послови пружања услуга издавања потврда проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компентенције 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.
2. Посебне функционалне компентенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на добит правних лица и Закон о порезу
на доходак грађана) провераваће се путем симулације писмено;
3. Посебне функционалне компентенције за радно место
- релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) провераваће се путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 23. послови пружања услуга одобравања статуса претежног извозника проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компентенције 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.
2. Посебне функционалне компентенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
( Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о ПДВ и Уредба о критеријумима на основу којих се
утврђује шта се у смислу Закона о ПДВ сматра претежним
прометом добара у иностранству ) провераваће се путем
симулације писмено.
3. Посебне функционалне компентенције за радно место релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о
општем управном поступку) провераваће се путем симулације писмено.
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За радно место под редним бројем 24. радно место
за управно-правне послове стечаја проверавају се
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада
- управно-правни послови (управни спорови, правила
поступка, извршење донетих судских пресуда, пракса/
ставови Управног суда) провераваће се путем симулације
писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији,
Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
стечају, Закон о привредним друштвима, Закон о облигационим односима) провераваће се путем симулације писмено.
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 и интервјуа
базираног 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 Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Министарство финансија - Пореска
управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу у периоду од 08 до 12 сати:
Министарство финансија, Пореска управа: Јелена Билић,
011/3950-521.
VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања 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 управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Министарство финансија - Пореска управа, 11000 Београд, Саве
Машковића 3-5.
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 назначен за
доставу обавештења.
IX Докази које прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом:
За радна места под редним бојем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24 из става II текста конкурса прилаже се: оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема (уколико кандидат има више
диплома са стеченим високим образовањем потребно је да
достави све дипломе); 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 којима се
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту
за инспектора за радна места под редним бројем 2, 3, 4,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 из става II текста
конкурса; оригинал или оверена фотокопија лиценце за
обављање послова стечајног управника за радно место под
редним бројем 24 из става II текста конкурса.
За радна места под редним бојем 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33 из става II текста конкурса прилаже
се: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема (уколико
кандидат има више диплома са стеченим високим образовањем потребно је да достави све дипломе); уколико је
кандидат био у радном односу, односно има радно искусто
у струци прилаже оригинал или оверену фотокопију 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 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 Министарство финансија - Пореска управа, 11000 Београд, Саве
Машковића 3-5.
XI Трајање радног односа: За радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 из става II текста конкурса заснива се
радни однос на неодређено време.
За радна места под редним бојем 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 из става II текста конкурса заснива се радни однос
на одређено време ради оспособљавања приправника за
самосталан рад и траје једну годину.
Напомена: Чланом 9 Закона о државним службеницима
(„Сл. 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), 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.
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.
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на
радном месту инспектора на неодређено време и лице које
је засновало радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за инспектора,
полаже испит за инспектора у законом прописаном року.
*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у
својој струци и оспособљава се за самосталан рад; изузетно
радни однос у статусу приправника може се засновати и са
лицем које је код другог послодавца било у радном односу,
односно обављало рад ван радног односа на пословима у
својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим
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пословима; време проведено у радном односу, односно на
раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; приправник заснива радни
однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса, приправнички стаж на радним местима са високим
образовањем студија другог степена (дипломске академске студија - мастер, специјалистичке академска студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину; приправник полаже државни стручни испит до
окончања приправничког стажа.
За радна места под редним бројем 29, 31 са седиштем Нови
Пазар и 33 са седиштем Пирот из става II текста конкурса,
кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности
националној мањини у пријави у смислу члана 11 став 4 и 5
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу
на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више
кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике националне
мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања
понашајних компетенција предност има кандидат који је
са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом, а у
случају једнаког бодовања на интервјуу са Комисијом предност има кандидат који је са више бодова вреднован на
посебним функционалним компетенцијама.
XII Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од
12.10.2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства финансија Пореске управе, Београд,
Краља Милана 5.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте е-mail адресе
и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.
XIII 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/
уверење о положеном правосудном испиту, уверење о
положеном испиту за инспектора.
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.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.
Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске
управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање и на интернет страни
Службе за управљање кадровима.
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.
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• поседовање знања и вештина за израду нацрта тужилачких одлука и других аката (провера ће се вршити писаним
тестом);
• вештине заступања на главном претресу у кривичном и у
другим поступцима пред надлежним судом (провера ће се
вршити разговором са кандидатом).

Б Е О Г РА Д
ДРУГО ОСНОВНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Сходно члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Службени
гласник Републике Србије“ број 116/08, 104/09, 101/10, 78/11,
101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 и 63/16),
чл. 49 и чл. 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Србије“ број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члану 9 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник Републике Србије“
број 2/19), на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним
тужилаштвима („Службени гласник Републике Србије“ број
30/19), чл. 14 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном јавном тужилаштву
у Београду А.бр.122/19 од 12.03.2019. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 - број
112-5221/2020 од 08.07.2020. године, Закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51 - број 1126037/2020 од 30.07.2020. године и Решења Другог основног
јавног тужилаштва у Београду А.бр.270/20 од 07.09.2020.
године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
ДРУГОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Друго
основно јавно тужилаштво у Београду, Савска 17а, Београд
II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник - виши
тужилачки сарадник у звању самостални
саветник
на неодређено време
2 извршиоца
Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику јавног
тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује тужилачке
акте, узима на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, самостално предузима процесне радње, врши
под надзором и по упутствима јавног тужиоца, односно
заменика јавног тужиоца послове предвиђене законом и
другим прописима.
Услови за рад на радном месту тужилачки помоћник - виши тужилачки сарадник у звању самостални саветник: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни
испит и најмање две године радног искуства у струци након
положеног правосудног испита и потребне компетенције за
рад на радном месту.
III Општи услови за запослење: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1
Закона о државним службеницима).
IV У изборном поступку комисија ће проверити опште
и посебне функционалне компетенције и понашајне
компетенције, након чега ће комисија обавити разговор са кандидатима, по следећим фазама:
1. Провера општих функционалних компетенција и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије
(провера ће се вршити писаним тестом);
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада
на рачунару);
• пословна комуникација (провера ће се вршити писаном
симулацијом).
2. Посебне функционалне компетенције које ће се
проверавати у изборном поступку су:
• управа у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писаним тестом);

3. Након провере општих и посебних функционалних компетенција спровешће се провера понашајних компетенција, и то:
- управљање информацијама;
- управљање задацима и остваривање резултата;
- оријентација ка учењу и променама;
- изградња и одржавање професионалних односа;
- савесност, посвећеност и интегритет.
Проверу понашајних компетенција врши дипломирани психолог на основу интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Након провере понашајних компетенција конкурсна
комисија ће обавити интервју са кандидатима који подразумева разговор са кандидатом у циљу процене мотивације за рад
на радном месту и прихватања вредности државних органа.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року
од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на
оглас по предметном конкурсу.
Сходно члану 27 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за
попуњавање радних места у државним органима, резултати провере понашајних компетенција кандидата у једном
конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у органима управе, односно у државном органу који се спроводе у наредне две године од дана
спроведене провере. Резултати провере општих функционалних компетенција за кандидата који је испунио мерила
на провери општих функционалних компетенција у једном
конкурсном поступку имају важност трајања у свим конкурсним поступцима у органима државне управе, односно у
државном органу који се спроводе у наредне две године од
дана спроведене провере осим ако кандидат није захтевао
нову проверу општих функционалних компетенција.
База питања за проверу општих функционалних компетенција биће објављена на интернет страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs). О датуму и месту провере функционалних компетенција кандидати ће бити накнадно
обавештени на начин на који су се одлучили да примају
обавештења у вези са конкурсом. Свака фаза изборног
поступка у селекцији кандидата биће елиминациона. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.
V Место рада: Друго основно јавно тужилаштво у Београду, Савска 17а, Београд.
VI Адреса на коју се подносе пријаве: Друго основно
јавно тужилаштво у Београду, Савска 17а, са назнаком: „За
јавни конкурс“ или на e-mail адресу: tuzilastvo@drugo.os.jt.
rs.
VII Лица задужена за давање обавештења о јавном
конкурсу: Ана Марковић, секретар тужилаштва: 064/8234072 и Ивана Лукић, виши тужилачки сарадник: 064/8297743.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Пријава на конкурс у државном органу садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон,
електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; податак о знању страног
језика; додатне едукације; радно искуство; посебне услове;
добровољно дату изјаву о припадности националној мањини;
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима
у државним органима.
Пријава на конкурс може се поднети путем поште, непосредно на адресу наведену у тексту огласа или електронским путем на e-mail адресу: www.drugo.os.jt.rs.
Пријава на конурс подноси се на Обрасцу пријаве који је
доступан на интернет страници Другог основног јавног
тужилаштва у Београду www.drugo.os.jt.rs. Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под
којом подносилац пријаве учествује на јавном конкурсу.
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у
року од три дана од дана пријема пријаве на начин на који
је у пријави назначио за доставу обавештења.
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Администрација и управа
Списак кандидата који испуњавају услове за запослење на
радном месту и међу којима се спроводи изборни поступак,
објављује се на интернет презентацији тужилаштва према
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс су:
писани доказ о знању рада на рачунару; кандидати који
уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на
рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“, осим ако конкурсна комисија одлучи да
приложени доказ не може да се прихвати као доказ којим
се кандидат ослобађа провере ове компетениције.
X Остали докази које прилажу само кандидати
који су успешно прошли фазе изборног поступка
пре интервјуа са комисијом: извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
потврда да кандидату раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа (само они кандидати који су радили у државном
органу); диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ
о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство); уверење о положеном
правосудном испиту.
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од пет
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који у остављеном року не приложе остале
доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно
који на основу достављених или прибављених доказа не
испуњавају услове за запослење, писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу наведену у огласу.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Доказе о испуњености услова за запослење који су садржани у службеним евиденцијама прибавља државни орган,
осим ако кандидат не изјави да ће сам доставити потребне
доказе.
Потребно је да се учесник конкурса у пријави на конкурс
изјасни за коју од предвиђених могућности се опредељује,
да орган прибави податке о којима се води евиденција по
службеној дужности или да ће то кандидат учинити сам.
Документа о којима се се води евиденција по службеној дужности су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење да се против кандидата
не води кривични поступак, уверење да није осуђиван, уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Другог основног јавног тужилаштва у Београду: www.drugo.os.jt.rs.
XI Трајање радног односа: За наведено радно место
радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду трајању
од шест месеци.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Бесплатна публикација о запошљавању

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, на порталу е-Управе, као и на интернет презентацији и огласној табли Другог основног јавног тужилаштва
у Београду.
Образац пријаве биће објављен на интернет страници тужилаштва (www.drugo.os.jt.rs).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

На основу одредби чланова 47, 54, 55, 56, 61 Закона о
државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр. 79/05, 81/05
- испр, 64/07, 67/07 - испр, 116/08, 104/09, 99/14, 94/2017
и 95/2018), одредбе члана 8 став 4 у вези члана 2 став 8,
члана 9 став 3, чланова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 26 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 2/2019)
и Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на
извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Сл. гласник 30/19), као и Закључака Комисије Владе
Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број: 112-11793/2019 од 27.11.2019. године,
51 број 112-13021/2019 од 26.12.2019. године и 51 број
112-741/2020 од 29.01.2020. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Привредном суду у Београду Су I - 9 бр. 10/2019
од 07.03.2019. године, са Правилником о изменама и допунама Правилника од 15.07.2019. године и Правилником о
изменама и допунама Правилника од 11.02.2020. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни
суд у Београду, Масарикова 2
II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник судијски сарадник, звање: саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и
потребне компетенције за рад на овом радном месту.
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна
питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, израђује нацрте једноставнијих судских одлука и
припрема правне ставове за публиковање, по налогу и под
надзором судије врши обрачун судских такси за одлуке чије
нацрте израђује, помаже судији у контролисању наплате
судске таксе тако што, приликом задуживања предмета
ради израде нацрта одлуке, на брз и погодан начин контролише да ли су све судске таксе у предмету обрачунате и да
ли је обрачун учињен правилно, врши под надзором и по
упутствима судије друге стручне послове и друге послове
по налогу председника суда.

2. Радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник, звање самостални
саветник
3 извршиоца
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни
испит, најмање две године радног искуства у струци након
положеног правосудног испита и потребне компетенције за
рад на овом радном месту.
Опис послова: помаже судији у раду, проучава правна
питања у вези са радом судија у појединим предметима,
израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање, по налогу и под надзором судије врши
обрачун судских такси за одлуке чије нацрте израђује,

помаже судији у контролисању наплате судске таксе тако
што, приликом задуживања предмета ради израде нацрта одлуке, на брз и погодан начин контролише да ли су
све судске таксе у предмету обрачунате и да ли је обрачун
учињен правилно, врши самостално или под надзором и по
упутствима судије друге стручне послове као и друге послове по налогу председника суда.
III Место рада: Београд, Масарикова 2
IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време, уз обавезан
пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у
државном органу.
V Фазе изборног поступка и компетенције које се
проверавају у изборном поступку: Изборни поступак
се састоји из више обавезних фаза у којима се провeравају
опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се
спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција
- Организација и рад државних органа Републике Србије
(провера ће се вршити путем теста - писмено)
- Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем
задатака практичним радом на рачунару или увидом у
доказ о познавању рада на рачунару)
- Пословна комуникација (провера ће се вршити писменом
симулацијом)
Провера сваке од општих функционалних компетенција не
може трајати дуже од једног сата. Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције искључују
се из даљег изборног поступка. Информације о материјалу
за припрему кандидата за проверу општих функционалних
компетенција могу се наћи на интернет презентацији суда.
2. Провера посебних функционалних компетенција
- Познавање материјалних и процесних прописа релевантних
за надлежност суда - провераваће се писаним путем (тест).
- Поседовање знања и вештина за израду нацрта судских
одлука и других аката - провераваће се усменим путем
(разговор са кандидатом).
- Вештина презентације, вештина управљања поступком
и вештина извештавања у предметима - провераваће се
усменим путем (разговор са кандидатом).
Време за израду писаног задатка не може бити дуже од једног сата. Време за припрему усменог задатка не може бити
дуже од тридесет минута.
3. Провера понашајних компетенција
Провера понашајних компетенција и то: управљање
информацијама; управљање задацима и остваривање
резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња
и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираних психолога путем интервјуа базираног на комптетенцијама и
путем упитника.
4. Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад
на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VI Општи услови за рад:
- држављанство Републике Србије,
- да је учесник конкурса пунолетан,
- да учеснику раније није престао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности и радног односа,
- да учесник конкурса има општу здравствену способност
за рад,
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања огласа у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији суда.
Уредно попуњен, потписан и одштампан образац пријаве
доставља се на адресу суда, Масарикова 2, Београд, са
назнаком: „За јавни конкурс“. Приликом предаје пријаве
на конкурс пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац
пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка
на начин према подацима назначеним у пријави за доставу
обавештења.
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IX Докази које прилажу кандидати који успешно
прођу фазу провере компетенција, пре интервјуа
са комисијом:
1. биографија
2. оригинал или оверена копија уверења о држављанству
Републике Србије
3. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге
рођених
4. оригинал или оверена копија дипломе којом се потврђује
стручна спрема
5. оригинал или оверема копија доказа о положеном правосудном испиту
6. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније
није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник конкурса био у радном
односу
7. оригинал или оверена копија лекарског уверења о
општој здравственој способности за рад
8. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од
шест месеци)
9. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци)
10. други докази о стеченим знањима и вештинама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије. Државни службеник који се пријављује на конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичних књига
рођених, подноси решење о распоређивању или премештају
на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

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

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1, чл. 10, чл. 11, 12 ст. 1 и 2
и чл. 13 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 средстава 51 број: 1125287/2020 од 08. јула 2020. године, оглашава

Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/16), прописано је између
осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да изврши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Кандидат у обрасцу пријаве заокружује начин на који жели
да се прибављају подаци из службених евиденција.
Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који успешно
прођу фазу провере компетенција, 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 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 суда са
назнаком: „За јавни конкурс“.
XI Место и време провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије пријаве
су благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и који
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу,
на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, конкурсна комисија ће спровести изборни поступак, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који
су навели у својим пријавама. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава.
Провера општих функционалних компетенција, провера
посебних функционалних компетенција, као и интерјву
са комисијом обавиће се у просторијама Привредног суда
у Београду, Масарикова 2, а о месту провере понашајних
комптенција кандидати ће бити благовремено обавештени.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Секретар Суда Жарко Кујунџић, контакт телефон:
011/2060-120 или зграда Суда Београд, Масарикова 2, први
спрат, канцеларија бр. 120.
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Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација
враћати искључиво на писани захтев учесника. Привредни суд у Београду не врши дискриминацију на основу расе,
боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету
и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви
изрази, појмови, придеви и глаголи у овом огласу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и огласној табли Привредног суда у Београду, на порталу е-Управе
и на интернет презентацији и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Управа за
заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место организатор рада систем
сале, у звању сарадник
Одсек за системску подршку, Одељење
за системско-техничку подршку, Сектор
за информатичку подршку
1 извршилац
Опис послова: врши контролу рада сервера, заштиту
података и неопходне интервенције у вези рестартовања
система и база података; врши редовну контролу рада
удаљених корисника и интервенције на софтверу и хардверу; прати и анализира рад веза за потребе писарнице
државних органа; сарађује са овлашћеним сервисима у
вези информатичких и техничких уређаја у систем сали;
пружа техничку и стручну подршку корисницима у државним органима у припреми и реализацији видео презентација; контролише електрично напајање систем сале и стара се о раду централне климе и обавља друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко технолошких наука или стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство
на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за подршку пословима
јавних набавки радова, у звању млађи
саветник
Одсек за јавне набавке радова, Одељење
за јавне набавке, Сектор за правне и
административне послове
1 извршилац
Опис послова: учествује у припреми модела одлука и
аката које се доносе у поступцима јавних набавки радова и набавки на које се закон не примењује; учествује у
изради огласа о јавној набавци, раду комисија, у прегледу
и стручној оцени понуда; учествује у припреми извештаја о
стручној оцени понуда и изради предлога одлуке о додели

уговора и обустави поступка; учествује у сачињавању уговора о јавним набавкама; прикупља податке за поступање
по захтеву за заштиту права из поступака јавих набавки и
обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: 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 једна година радног искуства у струци или
најмање пет година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, положен стручни испит
за службеника за јавне набавке, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место послови пријема и
класификације поште, у звању референт
Писарница републичких органа Управе,
Одељење за административне послове,
Сектор за правне и административне
послове
5 извршилаца
Опис послова: врши пријем поште и одвајање нових
поднесака од већ евидентираних поднесака; класификује
предмете; уноси податке у базу података, штампа омоте
предмета; води попис аката, пише захтеве за таксу; ради
са корисницима услуга; обавештава о кретању предмета;
архивира предмете и ставља предмете у интерни рок и
обавља друге послове по налогу шефа Писарнице.
Услови за рад на радном месту: образовање стечено у
средњој школи друштвеног или техничког смера или гимназија, радно искуство у струци од најмање две године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за координацију
архитектонских послова, у звању
самостални саветник
Одсек за инжењерско грађевинске
послове, Одељењe за инвестициону
изградњу и адаптацију објеката, Сектор
за инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
1 извршилац
Опис послова: прикупља и обрађује податке о реализацији инвестиционих пројеката из делокруга Одсека који
се односе на архитектонске послове и припрема предлоге мера за унапређење; прати и предлаже потребе за
извођењем инвестиционих радова у области архитектонских послова на објектима и процењује њихову вредност;
анализира, организује и спроводи мере у циљу ефикасног
и оперативног извршења планских активности; стара се о
прибављању потребних дозвола за извођење архитектонских радова и прати реализацију радова на инвестиционим
пројектима из свог делокруга; сарађује са државним органима и предлаже мере везане за реализацију инвестиционих пројеката; израђује обавештења и координира реализацију инвестиционих пројеката са крајњим корисником;
врши стручни надзор над извођењем архитектонских радова, контролу динамике реализације инвестиционих пројеката на терену и стара се о извршењу динамичких планова; учествује у изради документације у поступцима јавних
набавки везаним за реализацију инвестиционих пројеката
и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области архитектура 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 пет година радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.

5. Радно место за координацију
машинских послова, у звању самостални
саветник
Одсек за инжењерско-грађевинске
послове, Одељењe за инвестициону
изградњу и адаптацију објеката, Сектор
за инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
1 извршилац
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Опис послова: прикупља и обрађује податке о реализацији инвестиционих пројеката из делокруга Одсека који се
односе на машинске послове и припрема предлоге мера
за унапређење; прати и предлаже потребе за извођењем
инвестиционих радова у области машинских послова на
објектима и процењује њихову вредност; анализира, организује и спроводи мере у циљу ефикасног и оперативног
извршења планских активности; стара се о прибављању
потребних дозвола за извођење машинских послова и прати реализацију радова на инвестиционим пројектима из
свог делокруга; сарађује са државним органима и предлаже мере везане за реализацију инвестиционих пројеката;
израђује обавештења и координира реализацију инвестиционих пројеката са крајњим корисником; врши стручни надзор над извођењем машинских послова, контролу
динамике реализације инвестиционих пројеката на терену
и стара се о извршењу динамичких планова; учествује у
изради документације у поступцима јавних набавки везаним за реализацију инвестиционих пројеката и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима), провераваће се писмено путем симулације.

ПОСЕБНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
За извршилачко радно место под редним број 1:
Посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux)), провераваће се писмено путем симулације.

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 писмено путем симулације.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство 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 пет година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

За извршилачко радно место под редним број 2:
Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (Методологија за припрему конкурсних
документација у поступцима јавних набавки), провераваће
се писмено путем симулације.

6. Радно место начелник Одељења, у
звању самостални саветник
Одељење за инвестиционо и текуће
одржавање објеката, Сектор за
инвестиције и инвестиционо и текуће
одржавање
1 извршилац
Опис послова: руководи, планира, усмерава и надзире
рад запослених у Одељењу; утврђује стање, организује
послове и предлаже мере за унапређење у области инвестиционог и текућег одржавања објеката; припрема и
израђује извештаје из области инвестиционог и текућег
одржавања; припрема инвестиционо-техничку документацију, предмер и предрачун радова за спровођење набавки;
прати реализацију у смислу контроле квалитета и квантитета реализованих радова од стране извршилаца; врши
контролу и оверу рачуна изведених радова у складу са
склопљеним уговорима; учествује у раду комисија за спровођење поступака набавки и раду комисија за примопредају радова и пријем опреме и обавља друге послове по
налогу помоћника директора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области грађевинско, машинско инжењерство, електротехничко или рачунарско инжењерство 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 пет година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Немањина 22-26
IV У изборном поступку провeравају се:
ОПШТЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
За извршилачка радна места под редним бројем 1,
2, 3, 4, 5 и 6. проверавају се:
• организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се писмено путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се практичним радом
на рачунару;
• пословна комуникација - провераваће се писмено путем
теста.
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару),
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте
приложили уместо тестовне провере.

Бесплатна публикација о запошљавању

Посебна функционална компетенција за радно место Софтвер (елементи мрежне инфраструктуре), провераваће
се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - Процедура (Експлоатација рачунарско комуникационе мреже
УЗЗПРО и Одржавање хардвера и софтвера у Сектору за
информатичку подршку), провераваће се писмено путем
симулације.

Посебна функционална компетенција за радно место Прописи и акти из делокруга радног места (Интерни акт
о ближем уређивању поступка јавне набавке у Управи за
заједничке послове републичких органа), провераваће се
писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - Процедура (Процедура за поступак јавне набавке), провераваће се писмено путем симулације.
За извршилачко радно место под редним број 3:
Посебна функционална компетенција за област рада административни послови (Канцеларијско пословање), провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - прописи и акти из надлежности радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања),
провераваће се писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место - Процедура (Рад писарнице), провераваће се писмено путем
симулације.
За извршилачко радно место под редним број 4:
Посебна функционална компетенција за радно место лиценца (лиценца бр. 300 или 400).
Доказ о поседовању посебне функционалне компетенције
(наведена лиценца) доставља се уз пријавни образац у овереној фотокопији.
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 писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
планирању и изградњи), провераваће се писмено путем
симулације.
За извршилачко радно место под редним број 5:
Посебна функционална компетенција за радно место лиценца (лиценца бр. 330 или 430).
Доказ о поседовању посебне функционалне компетенције
(наведена лиценца) доставља се уз пријавни образац у овереној фотокопији.
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 писмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
планирању и изградњи), провераваће се писмено путем
симулације.
За извршилачко радно место под редним број 6:
Посебна функционална компетенција за радно место лиценца (лиценца бр. 310 или 410; или 330 или 430; или
350 или 450; или 353 или 453).
Доказ о поседовању посебне функционалне компетенције
(наведена лиценца) доставља се уз пријавни образац у овереној фотокопији.

Посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
планирању и изградњи), провераваће се писмено путем
симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Управе за заједничке послове републичких
органа www.uzzpro.gov.rs.
ПОНАШАЈНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
За извршилачка радна места под редним бројем 1,
2, 3, 4, 5 и 6. проверавају се:
• управљање информацијама,
• управљање задацима и остваривање резултата,
• оријентација ка учењу и променама,
• изградња и одржавање професионалних односа,
• савесност, посвећеност и интегритет.
За радно место под редним бројем 6. поред наведених компетенција провераваће се и
• управљање људским ресурсима.
Наведене понашајне компетенције провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираног на компетенцијама.
ИНТЕРВЈУ СА КОМИСИЈОМ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V Адреса на коју се подноси попуњен Образац пријаве за конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или
предају непосредно на писарници Управе за заједничке
послове републичких органа, 11000 Београд, Немањина
22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
VI Лице задужено за давање обавештења у вези
јавног конкурса: Данијела Марковић, тел: 011/3616-310,
Управа за заједничке послове републичких органа, од 9.00
до 12.00 часова.
VII 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.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
IХ Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Управе за заједничке послове
републичких органа или у штампаној верзији на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26.
Уредно попуњен, потписан и одштампан Образац пријаве
доставља се на адресу Управе за заједничке послове републичких органа, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
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 три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу
обавештења.
Напомена за извршилачка радна места под редним
бројем 1, 2, 3, 4, 5. и 6: да би кандидат био ослобођен
тестирања опште функционалне компетенције - дигитална писменост, неопходно да уз пријавни образац 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.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат
приложио уместо тестовне провере.
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Администрација и управа
Х Докази који прилажу кандидати који су успешно
прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са
Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе 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 положеом правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврда, решење или други акти из којих се види на којим
пословима и са којом стручном спремом и у којем периоду
је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државних органа у
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.
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.
За радно место под редним бројем 2, поред наведених доказа кандидат доставља сертификат за службеника
за јавне набавке, односно доказ о положеном стручном
испиту за службеника за јавне набавке. Уколико изабрани
кандидат нема положен стручни испит за службеника за
јавне набавке, орган је дужан да сходно члану 185 Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), омогући да исти положи када се за то стекну услови.
Сви докази прилажу се 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, пријавним канцеларијама у основним
судовима, односно у општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће
се разматрати.
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.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка извричито 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.
XI 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 Управе за заједничке послове републичких органа.
Кандидати који конкуришу на више радних места, које се
разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из који се види
на којим пословима, у ком периоцу 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 које конкуришу.
XII Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
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Сходно члану 9 Закона о државним службеницима, којим је
прописано да су кандидатима при запошљавању у државни
орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да
се избор кандидата врши на основу провера компетенција.
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 12.10.2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона које су навели у
својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и понашајних компетенција
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати
„Србија“ Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона), које наведу у својим обрасцима пријаве.
НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом немају предност у изборном
поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног
органа (јавног бележника, у општинској управи или суду),
биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
директор Управе за заједничке послове републичких органа.
Овај оглас објављује се на веб-страници Управе за заједничке послове републичких органа: www.uzzpro.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
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 у државном органу може се преузети на званичној страници Службе за управљање кадровима и Управе за заједничке послове републичких органа
или у штампаној верзији на писарници Управе за заједничке
послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ВОЈСКА СРБИЈЕ
ГАРДА
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВA
У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ
У СВОЈСТВУ ПОДОФИЦИРА МУЗИЧКЕ
СЛУЖБЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Формацијска места која се попуњавају у Гарди:

1. Музичар – флаута
1 извршилац, место службовања Београд
2. Музичар – хорна 3
1 извршилац, место службовања Београд
Општи и посебни услови, начин конкурисања, спровођење
изборног пуступка, рок за подношење пријава и остала
неопходна обавештења у вези са конкурсом детаљније су
објављени на веб-сајту Министартва одбране Републике
Србије (www.mod.gov.rs), Војске Србије (www.vojska.mod.
gov.rs) и у магазину „Одбрана“ број 340, од 01. октобра
2020. године.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8726-426

Заменик начелника Управе Градске
општине Обреновац
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким студијама на факултету, тј. на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци. У изборном поступку проверавају се:
познавање прописа - Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку, Одлуке о управи Градске
општине Обреновац, организационе способности вештина комуникације - усмено, познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару. Адреса на коју се подносе
пријаве: ГО Обреновац, Вука Караџића 74, 11500 Обреновац, са назнаком „За јавни конкурс за пријем службеника
на положају - заменика начелника управе ГО Обреновац“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426. Услови за рад на
радном месту: да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије, да има потребно образовање, да
није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци. Рок за подношење пријава је
15 дана и почиње тећи наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању Националне службе за запошљавање „Послови”. Докази који се прилажу уз
пријаву на конкурс: пријава са биографијом, изјава у којој
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке
о чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће орган то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту
ГО Обреновац www.obrenovac.rs), оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема, уверење о положеном државном стручном испиту, доказ о стеченом радном искуству
у струци (решење, уговор, потврда, издати од послодавца код којих је кандидат радио) и доказ да кандидат није
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест
месеци. Докази о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) 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.
Сходно наведеном потребно је да кандидат попуни изјаву
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција
или ће кандидат то учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници ГО Обреновац www.obrenovac.
rs. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа. Сви докази се
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код јавног
бележника. Радни однос се заснива на одређено време
- до пет година. Знање и вештина које се проверавају у
изборном поступку: познавање прописа напред наведених
- усмено, практичан рад на рачунару - писмено и вештина
комуникације - усменим разговором. Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне
и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, изборни поступак ће
се одржати у просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића
74. О датуму и времену учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који су наведени
у пријави. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражении докази, у оригиналу или фотокопије оверене
код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се објављује на веб-страници
Градске општине Обреновац www.obrenovac.rs, на огласној табли и у листу Националне службе за запошљавање
„Послови”, а обавештење о јавном конкурсу објавиће се
у дневном листу „Српски телеграф”. 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.

Национална служба
за запошљавање

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

Администрација и управа

НИШ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО
НИШ
На основу одредби чл. 47, 48, 54 и 61 Закона о државним
службеницима („Службени гласник РС“, 79/05, 81/05-испр.,
64/07, 67/07-испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),
одредбе члана 8 став 4, а у вези члана 2 став 8, члана 9 став 3,
чл. 10, 11, 12, 14, 15 и 16 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр. 2/19), чл. 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18,
22, 24 и 26 Правилника о саставу конкурсне комисије, начину
провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на
извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС” бр. 30/19) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112741/2020 од 29.01.2020. године и број: 112- 01-39/2019-03 од
07.02.2020. године, у складу са Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Апелационом
јавном тужилаштву у Нишу А. број 114/19 од 18.03.2019.
године и Правилником о изменама и допунама Правилника
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Апелационом јавном тужилаштву у Нишу А. број 114/19 од
19.02.2020. године, В.Ф. Апелационог јавног тужиоца у Нишу,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА ЕКСПЕДИТОР ПОШТЕ
У АПЕЛАЦИОНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ
У НИШУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Апелационо
јавно тужилаштво у Нишу, Војводе Путника бб
II Радно место које се попуњава:

Експедитор поште у звању референт
1 извршилац
III Радни однос и место рада: радни однос на неодређено, Апелационо јавно тужилаштво у Нишу, Војводе Путника бб.
Опис послова: ради на експедицији тужилачке поште;
требује марке и одговара за правилно руковање истим;
заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за доставу
поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ (књигу за
обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку); разноси
пошту, предмете и друге поднеске ван Тужилаштва другим
органима, организацијама, установама и грађанима, доноси пошту упућену јавном тужилаштву, фотокопира материјале за Тужилаштво; обавља и друге послове по налогу
јавног тужиоца и шефа писарнице.
Услови за рад: средња стручна спрема друштвеног, природног или техничког смера, III или IV степен стручне спреме, најмање две године радног искуства, положен државни
стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.
IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у
којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се писмено путем
симулације.
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост”, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару 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 ће на основу приложеног доказа донети одлуку
да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен и кандидата ослободи тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на интернет презентацији Апелационог јавног тужилаштва у Нишу http://www.ni.ap.jt.rs.

Бесплатна публикација о запошљавању

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.
2. Провера посебних функционалних компетенција
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку су:
• Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада административни послови - канцеларијско пословање,
методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања
података у базама података, методе вођења интерних и доставних књига (провера ће се вршити писаним путем - тест и
усменим путем-разговор са кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже од једног сата а време за
припрему усменог задатка не можс бити дуже од пола сата).
• Посебна функционална компетенција у одређеној области
рада за област рада техничке службе - познавање прописа
релевантних за надлежност и организацију јавног тужилаштва, поседовање знања и вештина потребних за рад на
пословном софтверу за управљање предметима (провера
ће се вршити писаним путем - тест и усменим путем-разговор са кандидатом). Време израде писаног задатка не може
бнти дуже од једног сата а време за припрему усменог
задатка не може бити дуже од пола сата).
• Посебна функционална компетенција за радно место експедитор поште: познавање релевантних прописа из делокруга органа Правилника о управи у јавном тужилаштву и
Закон о државним службеницима (провера ће се вршити
писаним путем - тест и усменим путем - разговор са кандидатом). Време израде писаног задатка не може бити дуже
од једног сата а време за припрему усменог задатка не
можс бити дуже од пола сата).
Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу посебних функционалних
компетенција врши се провера понашајних компетенција.
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 писаним путем - упитник.
Након пријема извештаја о резултатима провере понашајних компетенција, међу кандидатима који су испунили
мерила за проверу понашајних компетенција, приступа се
фази у којој се спроводи интервју са комисијом.
Све наведене компетенције комисија ће проверити у року
од три месеца рачунајући од дана истека рока за пријаву на
оглас по предметном конкурсу. База питања биће објављена на интернет страници тужилаштва http://www.ni.ap.jt.rs.
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).
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање - листу „Послови”.
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Апелационог
јавног тужилаштва у Нишу http://www.ni.ap.jt.rs или у штампаној верзији у Писарници тужилаштва у Нишу, Војводе
Путника бб, канцеларија 4.
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. Подносноци 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.
VII Остали докази које прилажу кандидати који
су успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверење
којом се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место;
- оригинал или оверина фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству (потврде, решења и други акти из којих се може
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечено радно искуство);
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа издата од
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу;
- оригинал уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци);
- други докази о стеченим знањима и вештинама.
Државни службеник који се пријављује иа јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решсње о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС” бр. 18/16), 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 евнденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци.
Апелационо јавно тужилаштво ће прибавити доказе о
чињеницама о којима се води службена евиденција, изузев уколико наведене доказе кандидат сам достави, а у
циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву, која представља
саставни део обрасца пријаве на конкурс за радно место
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам.
За све доказе који се прилажу у фотокопији, фотокопија
мора бити оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису имеиовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним калцеларијама
основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у
основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језнк
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у
иностранству мора бити нострификована.
VIII Рок за подношењс осталих доказа: Кандидати
који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном
поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из
даљег изборног поступка.
Докази се достављају на адресу: Апелационо јавно
тужилаштво у Нишу, Војводе Путника бб, са назнаком „Јавни
конкурс за попуну извршилачког радног места експедитор
поште”.
IX Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести
почев од 01.10.2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које
су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција, посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у Апелационом јавном тужилаштву
у Нишу, Војводе Путника бб, док ће се провера понашајних
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Администрација и управа
компетенција обавити од стране дипломираног психолога
запосленог при Националној служби за запошљавање у
Нишу, путем упитника у њиховим просторијама.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођсња наредне фазе изборног поступка на
контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које
наведу у својим пријавама.
X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
XI Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
XII Лица задужена за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 13 часова: Јасмина Арсић и
Јелена Петровић, тел. 018/506-802 или 018/506-723.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријава на конкурс шаље се на
адресу: Апелационо јавно тужилаштво у Нишу, Војводе
Путника бб, са назнаком „Јавни конкурс за попуну извршилачког радног места експедитор поште” или непосредно
предаје у седишту Апелационог јавног тужилаштва у Нишу,
Војводе Путника бб, канцеларија број 4.
НАПОМЕНЕ: Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Апелационог јавног тужилаштва у Нишу - http://www.ni.ap.jt.rs, на порталу е-Управе, на
интернет презентацији, огласној табли и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене
компетенције искључују се из даљег изборног поступка.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита за рад у државним
органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
државним стручним испитом/правосудним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита. Свака фаза изборног
поступка у селекцији кандидата биће елиминациона.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Апелационог јавног тужилаштва у Нишу http://www.ni.ap.jt.rs.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације
по основу расе, боје коже, пола, вере, националности,
етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се
заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају
прописане услове. Сви изрази, појмови, именицс, придеви
и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Државни службеник који се пријављује на 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.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

НОВИ СА Д
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, УПРАВА
ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр., 64/07,
67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 4
Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места у Управи за извршење кривичних санкција
(„Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање
и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6627/2020 од 27. августа 2020. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција,
Немањина 22-24, Београд

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

5. Радно место инструктор возач
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац

II ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НОВОМ САДУ

1. Радно место начелник Службе
за здравствену заштиту, у звању
самосталног саветника
1 извршилац

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

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на студијама
другог степена, интегрисане академске студије у обиму
од 420 ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању
од најмање пет година, положен државни стручни испит
или стручни испит у области здравствене заштите, положен специјалистички испит и најмање пет година радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.

6. Радно место продавац у ресторану
друштвене исхране - инструктор
у Служби за опште послове,
у звању референта
1 извршилац

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

2. Радно место послови набавке и
продаје
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању саветника
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области економске науке или из стручне
области менаџмент и бизнис или машинско инжењерство
или технолошко инжењерство или индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о јавним
набавкама - усмено, вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области медицинске науке на основним
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, положен државни стручни испит или стручни испит у области здравствене заштите и најмање три
године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
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4. Радно место медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту,
у звању референта
3 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, ауто-механичарске струке, ауто-лектричарске или
ауто-лимарске струке, положен државни стручни испит и
најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.

Радна места која се попуњавају:

3. Радно место шеф Одсека за
медицинско-техничке послове
у Служби за здравствену заштиту,
у звању сарадника
1 извршилац
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, положен државни стручни испит, најмање 2 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад
на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Радно место послови депозита,
кантине и благајне
у Служби за опште послове,
у звању референта
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, положен државни стручни испит и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

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

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

10. Радно место фармацеутски техничар
у Служби за здравствену заштиту,
у звању референта
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, медицинске струке - смер фармацеутски или медицински техничар, положен државни стручни испит или стручни
испит у области здравствене заштите и најмање две године
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

11. Радно место домар инструктор
у Служби за обуку и упошљавање,
у звању референта
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, грађевинске, машинске или металске струке, положен
државни стручни испит, положен испит за противпожарну
заштиту и испит за руковаоца парних котлова и најмање
две године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено, вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Нови Сад, Пролетерска 16а.
III СЕДИШТЕ УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

1. Радно место повереник за извршење
алтернативних санкција
у Одељењу за третман и извршење
ванзаводских санкција и мера,
у звању саветник
1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правних наука, политичке
науке - смер социјална политика или из стручне области
специјалне едукације и рехабилитације или из стручне
области филозофија - смер психологија, андрагогија или
социологија, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит;
најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу ванзаводских санкција и мера - усмено, вештина
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Нови Сад, Руменачка 110а.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број радног
места из текста конкурса као и назив радног места за које
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, адреса становања, мејл-адреса за контакт, контакт телефон,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства у степену стручне спреме прописане за радно
место на које се конкурише, са кратким описом послова на
којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
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- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена
у условима за радно место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату
раније није престајао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса
био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здраствене заштите или оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ
о положеном правосудном испиту); у складу са чланом 101
Закона о државним службеницима државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су здраствени радници или здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који су у обавези да полажу или су положили
стручни испит у области здравствене заштите;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном
специјалистичком испиту за радно место начелник Службе
за здравствену заштиту;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједничко
за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој адреси: http://www.
mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном
испиту за рад у државним органима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за
одлучивање о којима се води службена евиденција, да их
прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне
податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико
су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
V Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253
став 4 Закона о извршењу кривичних санкција прописано је
да се у радни однос не може се примити лице које је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је
осуђено на безусловну казну затвора у трајању дужем од
три месеца и лице за које, у складу са прописима којима
је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње
да тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
VII Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености,
знања и вештина које се вреднују у изборном поступку
спровешће се у просторијама завода. О дану и времену
спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве
телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места“.
IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел.
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059, радним данима од 12 до 14 часова.
X Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се запосли
пунолетан држављанин Републике Србије који има прописану стручну спрему и испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у државном органу, ако му раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Као
државни службеник на извршилачком радном месту може
да се запосли и лице које нема положен државни стручни
испит, али је дужно да га положи у року утврђеном овим
законом.
Државни службеник који је у радном односу на неодређено
време мора да има положен државни стручни испит. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни
однос у државном органу, а нису приправници, нити раде
у кабинету.
Државни службеник на пробном раду који је радни однос
засновао на неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време, а који нема
положен државни стручни испит полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног
односа.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили
тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини
или суду или од стране јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-Управе
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санкција, интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
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Трговина и услуге
„ТИС МИТРОВИЋ“ ДОО
Зајечар, Лубнички пут бб
тел. 063/1142-336
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 степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство; рад у сменама. Трајање конкурса: до 30.09.2020.
године. Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/1142336 или да своје пријаве доставе путем имејла. Особа за
контакт: Никола Глишић.

„ЛАВО“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 137
e-mail: i.dosljak@lavocare.com

Специјалиста за негу возила на терену
3 извршиоца
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола А категорије. Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Оглас је отворен до
попуне радног места.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а
тел. 065/3713-612

Aдминистративни радник - књиговођа
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме економске
струке, радно искуство 6 месеци, познавање рада на рачунару, познавање страног језика. Пријаве слати на e-mail:
office@zelenihit.rs, у року од 15 дана од дана објављивања
огласа.

BELAGA MANAGEMENT COMPANY
DOO
11000 Београд, Андре Николића 1-3
тел. 011/7555-711

Перач посуђа
на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: минимум основна школа. Кандидати могу да
се јаве на наведени број телефона или да пошаљу CV на
e-mail: natasa.guskic@hilton.com или поштом на адресу:
Хотел „Хилтон“, Краља Милана 35. Оглас је отворен до
попуне.

„МОЛАЂО“ ДОО
11000 Београд, Сарајевска 6
тел. 060/688-5171

Продавац
2 извршиоца
Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кандидати треба да се јаве на наведни број телефона. Рок за
пријављивање 14.10.2020. године.

PRO TECH MAX DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 22З

Хигијеничар
за рад на објекту „Авив парка“
на Звездари
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују возачку дозволу Б
категорије, пожељно знање енглеског језика. Осмочасовно радно време, рад по сменама, редовна плата, одлични услови. Пријављивање на оглас је путем телефона:
069/2811-4186, контакт особа Данијела Исаиловић.
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„ДОБЕРГАРД“ ДРУШТВО ЗА
ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање; возачка дозвола Ц категорије; пожељно радно
искуство.

11000 Београд, Школски трг 5

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу јавити на
контакт телефоне: 018/4541-062 и 063/405-003, сваког
радног дана од 8 до 16 часова или послати биографију на
имејл-адресу: info@magicparfume.com.

Службеник обезбеђења
за рад у Панчеву
2 извршиоца

11000 Београд, Пиносава
Генерал Жданова 216

УСЛОВИ: обука за физичко-техничко обезбеђење, лиценца за обављање ФТО, ЛФ1 или ЛФ2. Директно упућивање
кандидата према договореним терминима за разговор,
јављање кандитата на контакт телефон: 011/655-7144.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

„БЕБИ ТРАНС“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

УСЛОВИ: I -IV степен стручне спреме;без обзира на радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефон: 064/1467208, конкурс остаје отворен до
попуне радног места.

СУР „КОНАК“

34000 Крагујевац
тел. 063/601-345

Точилац горива
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и смер; радно
искуство није неопходно. Заинтересовни кандидати могу да
се јаве на контакт телефон: 063/601-345. Рок за пријављивање 07.10.2020. године.

„МОМЕНТ ВМВ“ ДОО
11080 Земун, Ауто-пут за Загреб 18
тел. 060/0880-423

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН - БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, факс: 026/516-504
e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине
изабрани лекар

Хигијеничарка
место рада Гроцка, ДИС Лештане
УСЛОВИ: рад у сменама, пожељно радно искуство у одржавању хигијене. Јављање кандидата на контакт телефон:
060/0880-423, Драгана Вулић.

ДОО „КОКО КОНЗУМ“
35272 Ковачевац, Драгоцвет

Чистачица
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Особа за контакт: Ненад
Живковић, телефон: 063/8741-517. Пријаве за посао слати
на e-mail: office@koko-konzum.rs. Рок за пријаву: до попуне.

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.

“MAGIC PRO” DOO NIŠ
18000 Ниш
Булевар Светог цара Константина 80-82
тел. 018/4541-062

Менаџер продаје
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; пожељно радно искуство у козметичкој индустрији;
познавање рада на рачунару: Word, Excel; возачка дозвола
Б категорије; енглески језик: средњи ниво.

Пословни секретар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање; пожељно радно искуство у козметичкој индустрији; познавање књиговодства; рад на рачунару; пожељно поседовање возачке дозволе Б категорије и енглеског
језика.

Возач Ц категорије

Медицина

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о
чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање
становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље,
предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу
са кључним појединцима и организацијама у заједници;
ради у превентивним саветовалиштима; организује и
спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација,
мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано
откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу
дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује
дужину привремене спречености за рад због болести или
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и
медицинско-техничка помагала; даје оцену о здравственом
стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне
посете у оквиру теренског рада, учествује у унапређењу
квалитета здравствене заштите; обавља консултације са
другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; тврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред услова утврђених 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), кандидати треба да испуњавју и услове
прописане Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља „Др Милан - Бане Ђорђевић“ Велика Плана. Услови за заснивање радног односа
за послове доктора медицине изабраног лекара: високо
образовање на интегрисаним академским студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит,
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за радно место
доктора медицине - изабраног лекара, кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе или оверену
фотокопију уверења о завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или решење о упису у комору; фотокопију или
очитану личну карту (уколико је у питању лична карта са
чипом); оверену фотокопију уверења о држављанству;
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Медицина
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
кратку биографију, адресу и контакт број телефона. Пријаве са кратком биографијом, адресом, адресом електронске поште, контакт телефоном, овереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос
на неодређено време за радно место доктора медицине
изабраног лекара” предају се непосредно у просторијама
секретаријата Дома здравља „Др Милан - Бане Ђорђевић“, 11320 Велика Плана, Милоша Великог 110, или путем
поште на наведену адресу. Напомена: лекарско уверење
којим се доказује здравствена способност без ограничења
за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан
је да достави кандидат који буде примљен у радни однос.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука о избору
ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава, објављена на огласној табли Дома
здравља и прослеђена кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Педијатријска сестра
за рад у Служби за педијатрију
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку “Сагласан/на
сам да Општа болница „Свети Лука” Смедерево, обрађује
моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр.телефона, имејл, бр.
лиценце и друго у вези са реализацијом огласа на који се
јављам), оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме (педијатријска / општи смер), оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,
ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне
карактеристике од претходног послодавца, фотокопију /
очитану личну карту, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или
фотокопија индекса. Комисија именована одлуком директора ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог за
пријем кандидата. Рок за подношење пријава на оглас је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”,
код Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште
на адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез
Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

Медицинска сестра општег смера
за рад на интерном одељењу
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом уз назнаку: “Сагласан/на сам да Општа болница „Свети Лука” Смедерево,
обрађује моје личне податке (адреса, ЈМБГ, бр.телефона,
имејл, бр. лиценце и друго у вези са реализацијом огласа
на који се јављам), оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме (педијатријска / општи
смер), оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, ако поседује радно искуство, потребно је доставити
радне карактеристике од претходног послодавца, фотокопију / очитану личну карту, доказ о објављеним стручним
радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат
поседује, доказ о знању страног језика (енглески, немачки,
француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија индекса. Комисија именована одлуком
директора ће сачинити ранг-листу и дати директору предлог за пријем кандидата. Рок за подношење пријава на
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве са доказима достављати у затвореним
ковертама преко писарнице Опште болнице „Свети Лука”
Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница
„Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену
„Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. За ближе информације можете се
обратити на телефон: 026/240-725.

Виши радиолошки техничар
положен стручни испит, за рад у ОЈ за
ултразвучну и радиолошку дијагностику,
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства на рад
Бесплатна публикација о запошљавању

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

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА
11000 Београд
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Доктор медицине специјалиста
анестезиологије, реаниматологије и
интензивне терапије
у Служби за анестезиологију са
реаниматологијом и интензивном
терапијом
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високообразовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена
специјализацијаиз одређених грана медицине, у складу
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, 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 одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника, стручни испит, лиценца, специјалистички испит. Као доказе о
испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, наведеном адресом, контакт телефоном (по могућству, електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решење надлежне коморе о постојању
услова за издавање лиценце), а у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови“, на адресу: Клиничко болнички центар Звездара, 11000 Београд, Димитрија
Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс ради пријема у
радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу
писмено ће бити обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
УСЛОВИ: 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 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.

Возач санитетског возила
у Техничкој служби
УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме; положен возачки испит Б категорије. Кандидат подноси
следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној
школској спреми, фотокопију потврде о положеном возачком испиту, фотокопију личне карте, кратку биографију са
тачном адресом и контакт телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе на адресу: Српско-грчког пријатељства 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 подносилаца
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.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима,
за рад у Служби опште и васкуларне
хирургије, на одређено време ради
замене запослене на боловању и
породиљском одсуству
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена медицинска школа - медицинска сестра/техничар, општи смер, IV степен стручне
спреме; положен стручни испит и најмање 6 месеци радног
искуства на болничком одељењу по положеном стручном
испиту; решење о упису у комору и важећа лиценца за
рад. Опис послова: према Правилнику о систематизацији
радних места Опште болнице Бор. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и
посебних услова - неоверене копије документације (неће
се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV). Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација које могу бити важне
за одлуку о избору кандидата. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду дужан је да достави доказ
о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оригинале/оверене копије потребне документације.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Оглас ће бити објављен на сајту Министарства
здравља РС и Опште болнице Бор и код Националне службе за запошљавање. Пријаве са потребном документацијом
доставити на адресу: Општа болница Бор, Др Мишовића 1,
19210 Бор, са назнаком „За оглас“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топличких хероја 55

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду,
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена
средња медицинска школа - смер лабораторијски техничар
(IV степен стручне спреме), положен стручни испит, дозвола - лиценца за рад, најмање шест месеци радног искуства.
Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе
доказе да испуњавају услове конкурса и то: 1. диплому о
стеченом образовању одговарајућег профила - завршена
средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар,
IV степен стручне спреме; 2. уверење о положеном стручном испиту; 3. дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, 4. извод
из матичне књиге рођених (или венчаних ако је дошло до
промене презимена), 5. уверење о држављанству; 6. уверење да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП), не
старије од 6 месеци, 7. уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда), не старије од
6 месеци, 8. доказ о радном искуству. Рок за подношење
пријаве кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Докази морају бити у оригиналу или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима (лекарско уверење), не старији од 6 месеци. Пријаве доставити на адресу: Дом здравља Житорађа, Топличких хероја 55, 18412
Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично
доставити у Правну службу Дома здравља Житорађа.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Доктор медицине
за Одсек за образовну делатност и
едукацију запослених
2 извршиоца
УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине; предвиђен пробни рад у трјаању од шест
месеци; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; познавање најмање једног светског језика; лиценца.
Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе
о завршеном медицинском факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце,
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.), фотокопије уговора о раду, тј.
потврде о волотирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата - уколико их кандидат поседује.
ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему: претходно
искуство у раду, додатно образовање или способљеност,
дужина трајања школовања и сл. Приликом заснивања
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

1. Службеник за послове заштите
безбедности и здравља на раду
у Служби за техничке и друге сличне
послове, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема - техничке струке, 240
ЕСПБ или VII/1 степен, знање рада на рачунару, положен стручни испит за обављање послова безбедности
и здравља на раду, радно искуство у области конкурса.
Уз пријаву на конкурс прилажу се у овереној фотокопији
следећа документа: потпуна лична и радна биографија са
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и
да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеном факултету техничке
струке - 240 ЕСПБ или VII/1 степен, уверење о положеном
стручном испиту за безбедност и здравље на раду; извод
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме; доказ о радном искуству (потврда послодаваца
или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања
радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење
да се против њих не води кривични поступак (уверење
издаје суд), оверену фотокопију дипломе о захтеваном
степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења
о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане,
односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију
одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 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 КБЦ Земун.
Кандидати су дужни да своје пријаве доставе писарници
КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком: „За јавни
оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са
навођењем радног места за које конкуришу, лично или
путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун,
Вукова 9, 11080 Београд. Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Београд, на веб-страници
Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и на огласној табли Клиничко болничког центра
Земун. Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8)
дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом докумен-

20

| Број 900 | 23.09.2020.

тацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду
изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

2. Возач санитетског возила у болничким
условима
у Служби за техничке и друге сличне
послове, са пробним радом од 3 (три)
месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије, радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на
конкурс прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је
здравствено способан за тражене послове и да се против
њега не води кривични поступак, својеручно потписана;
диплома о завршеној средњој школи; возачка дозвола Б
категорије - фотокопија; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о радном
искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверену фотокопију
дипломе о захтеваном степену стручне спреме, оверену
фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се 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 КБЦ
Земун. Кандидати за горе наведена радна места дужни су
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време“, са навођењем радног места
за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Београд, на веб-страници Министарства здравља
РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и на огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење
пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и
неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

3. Техничар-електроничар на
хемодијализи
у Служби за техничке и друге сличне
послове, са пробним радом од 3 (три)
месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничке струке, радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за
заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава
кандидата да је здравствено способан за тражене послове
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана; диплома о завршеној средњој школи техничке
струке; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном искуству (потврда
послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни
да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос;
уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверену фотокопију дипломе о захтеваном степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења
о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане,
односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију
одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 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 КБЦ Земун. Кандидати за
горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком:
„За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“, са навођењем радног места за које конкуришу, лич-

но или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Оглас се објављује
код Националне службе за запошљавање Београд, на
веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.
gov.rs), веб-страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс
је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не
буду изабрани документацију могу преузети на писарници
Клиничко болничког центра Земун.

4. Домар/мајстор одржавања
у Служби за техничке и друге сличне
послове, са пробним радом од 3 (три)
месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема техничке струке; радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за
заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава
кандидата да је здравствено способан за тражене послове
и да се против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана; диплома о завршеној средњој школи техничке
струке; извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о радном искуству (потврда
послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни
да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос;
уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд); оверену фотокопију дипломе о захтеваном степену стручне спреме; оверену фотокопију уверења
о држављанству; фотокопију личне карте нечиповане,
односно чиповану доставити на очитавање; фотокопију
одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 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 КБЦ Земун. Кандидати за
горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком:
„За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време“, са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. Оглас се објављује
код Националне службе за запошљавање Београд, на
веб-страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.
gov.rs), веб-страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс
је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не
буду изабрани документацију могу преузети на писарници
Клиничко болничког центра Земун.

5. Помоћни кувар
у Служби за техничке и друге сличне
послове, са пробним радом од 3 (три)
месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, радно искуство у области
конкурса. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом; изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега
не води кривични поступак, својеручно потписана; диплома о завршеној средњој школи; извод из матичне књиге
венчаних ако је кандидат променио презиме; доказ о радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне
књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос, уверење да се против њих не води
кривични поступак (уверење издаје суд), оверену фотокопију дипломе о захтеваном степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне
карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове
за пријем у радни однос обавиће се 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 кори-
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стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује
Одељење за кадровске и административне послове КБЦ
Земун. Кандидати за горе наведена радна места дужни су
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време“, са навођењем радног места
за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Београд, на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници Клиничко болничког центра Земун.

6. Доктор медицине специјалиста у
ургентним службама и реанимацији
у Болници за неурологију, Служба
клиничке неурологије, са пробним радом
од 3 (три) месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен медицински
факултет; положен стручни испит и специјалистички испит
из области неурологије; радно искуство у области неурологије. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:
потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о
завршеном медицинском факултету, уверење о положеном
стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком
испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат
променио презиме, доказ о радном искуству након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење,
као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос, уверење да се против њих не води
кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије,
оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију
личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на
очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања
(М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 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 Клиничко болничког центра Земун. Кандидати за горе
наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе
писарници Клиничко болничког центра Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време“, са навођењем радног места
за које конкуришу, лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Београд, на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници Клиничко болничког центра Земун.

7. Референт за правне, кадровске и
административне послове
у Служби за правне и економскофинансијске послове, Одељење за
правне послове и јавне набавке,
Немедицинске службе, са пробним
радом од 3 (три) месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, знање рада на рачунару,
радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на конкурс
прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не
води кривични поступак, својеручно потписана; диплома
о завршеној средњој школи, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о радном
искуству (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања радног односа, изабрани кан-

Бесплатна публикација о запошљавању

дидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје суд), оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити
на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања
(М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се 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 КБЦ Земун. Кандидати за горе наведена радна места
дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у
затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем
у радни однос на неодређено време” са навођењем радног
места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:
Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање Београд, на веб-страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава
на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на
писарници Клиничко болничког центра Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Возач санитетског возила
Опис посла: врши превоз пацијената санитетским возилом, по налогу доктора медицине, учествује у уношењу и
изношењу непокретних болесника у возило, као члан екипе или самостално, врши контролу исправности сигналних
уређаја, уља и друго у возилу, одржава хигијену возила,
отклања једноставније неправилности у возилу, замену сијалица, осигурача и слично, води уредно прописану
документацију и евиденцију о коришћењу возила, брине о
рационалној потрошњи горива и безбедности пацијената,
одговара за резервне делове и пратећу опрему у возилу,
пријављује благовремено све кварове на возилу; врши и
друге послове по налогу претпостављених.
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Кандидати за пријем у радни однос достављају:
кратку биографију, доказ о стручној спреми, фотокопију
возачке дозволе. Пожељно је радно искуство на истим или
сличним пословима. Пријаве се достављају у затвореним
ковертама на адресу: Дом здравља Младеновац, Краљице
Марије 15, са назнаком „Пријава на оглас - не отварати“,
у року од осам дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати. Обавештења на телефон: 011/8241-508.

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

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене послове
на одређено време, најдуже до 24
месеца, због повећаног обима посла, за
рад у Служби за обављање заједничких
послова, Одсек економско финансијских
послова Дома здравља Параћин
Опис посла: припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; прати стање, спроводи стручне
анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања
из области делокруга рада; прикупља и обрађује податке
за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;
припрема податке за израду општих и појединачних аката; припрема и врши обраду документације за плаћање по
различитим основама; врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;
израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада; припрема извештаје из области рада;
прати усклађивање плана рада и финансијских планова;
учествује у припреми и изради финансијских извештаја
(периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању(завршног рачуна); врши рачуноводствене послове из
области рада; припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; прати вођење и

води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава
помоћне књиге са главном књигом; усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним
стањем; прати усаглашавање потраживања и обавезе; прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге. Обавља послове вођења финансијског
књиговодства и то потраживања по појединим ставкама за
купце, врши усклађивање финансијског са материјалним
књиговодством и прикупља и сређује изводе са жиро рачуна врши затварање отворених ставки и саставља извештаје
о финансијском пословању доспелих потраживања и
обавеза према повериоцима и дужницима ( КИФ, ЦРФ).
Врши усаглашавање потраживања и обавезаи евиденцију
отворених ставки. Обавља послове на које је овлашћен
решењем или одлуком директора, а који су из делокруга
рада службе у оквиру свог степена стручне спреме односно
образовања, радне способности и занимања. За свој рад
одговара помоћнику директора за економска питања и
начелнику одсека економско финансијских послова.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару.
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас,
кратку биографију, извод из матичне књиге рођених/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о
завршеном економском факултету. Докази о испуњености
услова за заснивање радног односа за напред наведено
радно место подносе се у неовереним копијама. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или
послати на адресу: Дом здравља Параћин, Улица Мајора
Марка 10, 35250 Параћин. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и у листу „Послови“, код
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене,
непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По
завршетку конкурса предата документа се неће враћати
кандидатима.

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

Доктор медицине
за потребе Службе за лабораторијску
дијагностику, Одсека микробиолошке
лабораторије, на одређено време од 12
месеци, са пробним радом од 3 месеца
Доктор медицине
за потребе Службе за снабдевање крвљу
и крвним продуктима, на одређено
време од 12 месеци, са пробним радом
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 лабораторијску дијагностику - Одсека микробиолошке лабораторије је: радно искуство у трајању од 1 (једне)
године 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 држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Као
доказ о радном искуству (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање односно волонтирање), кандидати
треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
(ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у
струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места конкуришу
(било да конкуришу на једно радно место 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 кривич-
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Медицина
ни 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 осам (8) дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон:
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној
коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац,
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место... (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)”.

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

Радник на обезбеђењу
средња стручна спрема, на одређено
време од 12 месеци, са пробним радом
од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС,
85/18) а посебни услови Правилником о организацији
са систематизацијом радних места Клиничког центра
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; лиценца за вршење
специјалистичких послова службеника обезбеђења са
или без оружја; уверење о држављанству РС; извод из
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
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). Уколико изабрани кандидат не достави
горе наведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. На радне односе засноване
по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба
о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. 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 осам (8) дана од дана објављивања у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се
подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
радно место... (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

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

Чистач
на одређено време до повратка одсутног
радника
Чистач
на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: општи услови: у складу са Законом о раду; посебни услови: основно образовање. Кандидати су обавезни да
уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о стручној спреми; изјаву да су здравствено способни за
тражене послове; 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
16/2020”. Пријаве са непотпуном документацијом, као и
неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

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

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV);
пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце.

4. Кувар
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати морају предати:
кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању.
ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих података, кандидат треба да да своју сагласност за обраду података о
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пријаве
са потребним доказима достављају се поштом на следећу
адресу: Улица Цара Лазара 253, 26220 Ковин или лично у
архиви болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе
лекарско уверење о општој здравственој способности.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

1) Медицински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра
- техничар, положен стручни испит за звање медицинска
сестра техничар и поседовање лиценце или решења о упису у комору.

2) Доктор медицине
на одређено време

1. Доктор медицине специјалиста
психијатрије
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
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
одређених грана медицине, у складу са Правилником о
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит;
лиценца; специјалистички испит. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV); пријаву на оглас; оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту; оверену фотокопију лиценце.

2. Виша медицинска сестра/техничар
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију
УСЛОВИ: образовање: на студијама првог степена (основне
струковне / академске студије) по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање две године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца. Кандидати
морају предати: кратку биографију (CV); пријаву на оглас;
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце.

3. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим
психијатријским болничким
установама које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине,
положен стручни испит за звање доктора медицине и поседовање лиценце или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са
биографијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној
школи, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, лиценца или решење о упису у комору (оригинал или оверена фотокопија), потврда о радном стажу
уколико је кандидат био у радном односу, 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). Оверене фотокопије не
могу бити старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава
је 8 од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом
ипотребном документацијом, доставити на адресу: Дом
здравља Кучево, Жике Поповића 48, 12240 Кучево, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место ___________ редни број __________“.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици
на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: високо образовање медицински
факултет, специјализација из радиологије 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, стручни испит;
лиценца и решење о упису у комору; специјалистички
испит. Опис послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са високом школом и специјализацијом из радиологије.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију дипломе
о положеном специјалистичком испиту, стручном испиту,
оверену копију лиценце и решења о упису у комору, фотокопију радне књижице 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 кан-
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дидат 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, тј. у зони јонизирајућег зрачења,
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 изборукандидата. 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 Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање је 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 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на
Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.

АПОТЕКА „СМЕДЕРЕВО“
11300 Смедерево, Носилаца Албанске споменице 5
тел/факс: 026/641-070

Фармацеутски техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер фармацеутски техничар, IV степен средње стручне спреме,
положен стручни испит, радно искуство 5 година на пословима у области конкурса, возачка дозвола Б категорије. Уз
пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу
се у овереној фотокопији следећа документа: CV - биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом,
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене
послове и да се против њега не води кривични поступак,
својеручно потписана, диплома о завршеној средњој медицинској школи - фармацеутски смер, уверење о положеном
стручном испиту, лиценца или решење о упису у Комору
медицинских сестара и здравствених техничара Србије,
фотокопија личне карте, извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа),
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана
објављивања огласа), доказ о траженом радном искуству
након положеног стручног испита (потврда послодаваца
или фотокопија радне књижице), очитана возачка дозвола Б категорије. Приликом заснивања радног односа
поред достављене документације изабрани кандидати су
дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје суд), фотокопију одјаве са претходног
осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се
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 Правна служба Апотеке „Смедерево”.
Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје
пријаве доставе на писарници Апотеке „Смедерево”, Носилаца Албанске споменице 5, 11300 Смедерево у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време” са навођењем радног места за
које конкуришу лично или путем поште на адресу: Апотеке
„Смедерево”, Носилаца Албанске споменице 5, 11300 Смедерево. Особа за контакт: Јелена Којић, тел. 026/641-070.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објаве у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве,
као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети у Апотеци „Смедерево”,
Носилаца Албанске споменице 5, Смедерево.

Фармацеутски техничар
за потребе за рад у огранку Апотеке
“Царина 2”, на одређено време, по
основу замене запослене која се налази
на боловању
УСЛОВИ: завршена средња фармацеутска школа, IV степен средње стручне спреме, положен стручни испит, радно
искуство 3 године на пословима у области конкурса. Документација коју кандидати треба да приложе уз пријаву је: CV
- биографија, диплома о завршеној средњој школи (оверена
фотокопија), уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопија личне карте, извод из матичне
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књиге рођених (не старије од 6 месеци од дана објављивања
огласа), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од
дана објављивања огласа). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, Кандидати
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору
ће бити објављена на сајту ЗУ Апотека „Смедерево“: www.
apotekasmederevo.co.rs. Особа за контакт: Јелена Којић, тел.
026/641-070. Пријаву са потребном документацијом доставити
на адресу: Носилаца албанске споменице 5, 11300 Смедерево.

Магистар фармације
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит, радно искуство 2 године
на пословима у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за
заснивање радног односа прилажу се у овереној фотокопији
следећа документа: CV - биографија са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписан, диплома о завршеном
фармацеутском факултету. уверење о положеном стручном
испиту, лиценца или решење о упису у Фармацеутску комору Србије, фотокопија личне карте, извод из матичне књиге
рођених (не старије од 6 месеци од дана објављивања огласа), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци од дана
објављивања огласа); доказ о траженом радном искуству доставља се након положеног стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице). Приликом заснивања
радног односа поред достављене документације изабрани
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ
о здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје суд), фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све
доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима
који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се
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
Правна служба Апотеке „Смедерево”. Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе на писарници Апотеке „Смедерево”, Носилаца Албанске споменице 5,
11300 Смедерево, у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време”, са
навођењем радног места за које конкуришу лично или путем
поште на адресу: Апотеке „Смедерево”, Носилаца Албанске
споменице 5, 11300 Смедерево, особа за контакт: Јелена
Којић, тел. 026/641-070. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објаве у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом неће бити разматране. Кандидати који не
буду изабрани документацију могу преузети у Апотеци „Смедерево”, Носилаца Албанске споменице 5, Смедерево.

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

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

Медицинска сестра - техничар
у дијагностици, за потребе Службе
за унутрашње болести, на одређено
време до повратка привремено одсутне
запослене са боловања

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

Медицинска сестра - техничар
у трансфузиологији, за потребе
Одељења болничка банка крви клиничка трансфузија, на одређено
време до шест месеци, ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа; положен стручни испит; завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопија уверења о завршеном
специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузику
крви; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Здравство и социјална заштита
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.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића 34

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора Центра може се изабрати лице које
осим општих законских услова за рад у установи, испуњава и следеће посебне услове 1. да има високо образовање
струке: правник, економиста, психолог, педагог, андрагог,
социолог, социјални радник; 2. да је држављанин Републике Србије; да је пунолетно и пословно способно лице;
да има најмање пет година радног искуства у струци; да
има организационе способности, да није осуђиван као и да
се против њега не води кривични поступак. Кандидат за
директора установе уз конкурсну документацију подноси:
копију или очитану личну карту, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса, диплому о стручној
спреми, исправу којом се доказује стечено радно искуство
у струци као и у организовању рада и вођења послова,
CV - радну биографију, програм рада за мандатни период.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној копији.
Пријаве кандидата са документацијом подносе се у року од
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Индустрија и грађевинарство
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” и
на веб-презентацији општине Чајетина, Управном одбору
Центра за социјални рад Чајетина (са назнаком: „За конкурс”), на адресу: 31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 34. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве без приложених доказа неће се узимати у разматрање.

Индустрија и грађевинарство
„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57 лок. 2
тел. 011/6422-866

Водоинсталатер
на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању.

Помоћни радник на грађевини
на одређено време
4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се јаве на
наведени број телефона. Оглас је отворен до попуне.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА
ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ,
ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И
РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ
ОБЈЕКАТА И ТЕХНИЧКЕ
ЦЕВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
„ПЕТРООПРЕМА ИНЖЕЊЕРИНГ“
ДОО
26000 Панчево, Синђелићева 41

Стругар
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен, металоглодач; теренски рад, рад у
сменама. Јављање кандидата на контакт телефон: 065/9618306; психолошко тестирање кандидата.

Бравар
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен, бравар; теренски рад, рад у сменама.
Јављање кандидата на контакт телефон: 065/9618-306;
психолошко тестирање кандидата.

Металоглодач
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен, металоглодач; теренски рад. Јављање
кандидата на контакт телефон: 065/961-8306, психолошко
тестирање кандидата.

Руковалац ЦНЦ машинама
5 извршилаца
УСЛОВИ: III степен, обрађивач метала на машинама са
нумеричким управљањима; теренски рад; рад у сменама.
Јављање кандидата на контакт телефон: 065/961-8306.

INTRO SELECT LOGISTIC
ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад
тел. 060/042-3274
e-mail: prijava@introselect.rs

Контрола производа приликом
производње
на одређено време
30 извршилаца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме. Пријаве се
шаљу на горенаведен мејл или број телефона. Пријава на
конкурс траје до 30.09.2020. године.
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ДОО „ХРАСТ С&С 2000“

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОПЛАН“

Брентиста

Геодетски техничар / инжењер
геодезије
пробни рад 1 месец

Чачак, Краља Петра I бр. 30
тел. 064/1337-158, 032/3413-68

17540 Босилеград, Индустријска бб
тел. 069/635-014
e-mail: hrastnamestaj@gmail.com

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, било ког занимања, без обзира на радно искуство.

Помоћник брентисте
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, било ког занимања, без обзира на радно искуство.

Радник на пилани при слагању дрвених
елемената
2 извршиоца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, било ког занимања, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца или своје пријаве за запослење да доставе на адресу
послодавца поштом или на имејл. Оглас је отворен до попуне. За све информације кандидати се могу јавити и на горе
наведени број телефона.

„БАУПЛУС“ ДОО
11000 Београд, Нова Мокролушка 1в

Опис посла: одржавање катастра непокретности.
УСЛОВИ: IV, V или VI ниво образовања геодетске струке,
радно искуство небитно, пожељна возачка дозвола Б категорије - није услов. Теренски рад. Трајање конкурса до
попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне
послодавца. Лице за контакт: Милан Петронијевић.

„АГРОГРАДЊА КОМПАНИ” ДОО
НИШ
18000 Ниш
Булевар Светог цара Константина 78
тел. 018/4541-062

Грађевински инжењер - архитекта
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер или архитекта; радно искуство: 3 месеца
радног искуства на градилишту; возачка дозвола Б категорије; пожељно познавање енглеског језика и положен
стручни испит. Заинтересовани кандидати могу се јавити
на контакт телефоне: 018/4541-062 и 063/405-003, сваког
радног дана од 8 до 16 часова или послати биографију на
мејл-адресу: office@agrogradnjacomapny.com.

РАДЊА ЗА ГЕОДЕТСКЕ
АКТИВНОСТИ
“GEO ENGINEERING&CONSULTING”

Помоћни грађевински радник на
пословима ходроизолације
на одређено време
5 извршилаца
УСЛОВИ: помоћни грађевински радник, без обзира на радно искуство; поседовање возачке дозволе Б категорије.
Заинтересовани кандидати могу лично да се јаве на адресу
Нова Мокролушка 1в, радним даном од 7 до 15 часова. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„ДМС 1989“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Даринке Радовић 23
тел. 034/371-573, 209-708
e-mail: alfadms1@gmail.com

18000 Ниш, Ђорђа Стаменковића 59
тел. 064/2373-889

Геометар на терену
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани
инжењер геодезије; VI степен стручне спреме: инжењер
геодезије; IV степен стручне спреме: геодетски техничар.
Заинтересовани кандидати могу се јавити на контакт телефон: 064/2373-889 или могу да пошаљу биографију на
мејл-адресу: geoengni@gmail.com.

„АРХИМОД“ ДОО

Грађевински радник
5 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на ниво квалификације и смер
(тесар, армирач, молер, лимар, керамичар, монтажер);
радно искуство није неопходно; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати могу доставити CV
на e-mail: alfadms1@gmail.com, могу да се јаве лично
послодавцу: Даринке Радовић 23, сваког радног дана од
13 до 15 часова или могу позвати на контакт телефон:
034/371-543; 034/209-708. Рок за пријаву је 17.10.2020.
године.

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 54а
тел. 011/4285-742

Бравар
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, радно
искуство 2 године. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

BIO DESIGN
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7
e-mail: bio1@sbb.rs
тел. 063/564-692

„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.

Тапетар
на одређено време 3 месеца, место рада
Руменка
УСЛОВИ: радно искуство у производњи намештаја.

Бравар-варилац CO2 и ТИГ
на одређено време 3 месеца, место рада
Руменка
УСЛОВИ: знање рада са челичним и иноксним профилима,
TVи HV лимовима.
ОСТАЛО: рад на терену, обезбеђен превоз. Јављање кандидата на горе наведену имејл-адресу или број телефона.
Рок за пријаву: 14.10.2020. године.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Пољопривреда / Саобраћај и везе / Наука и образовање

Пољопривреда
„BALKAN ECO TEAM“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Нијазије Мусабеговића 3
тел. 064/8029-334

Рибочувар
место рада: више локација у зависности
од токова река (Пријепоље, Ужице,
Чачак, Крагујевац, Јагодина, Крушевац,
Краљево)
17 извршилаца
Опис посла: послови рибочувара, послови везани за очување рибљег фонда.
УСЛОВИ: IV ниво образовања, без обзира на смер, радно
искуство: небитно, возачка дозвола Б категорије - обавезна, стручни испит и лиценца за рибочувара - пожељно,
није услов; да лице није осуђивано за неко од кривичних
дела. Теренски рад, рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен
превоз. Трајање конкурса: до 14.10.2020. Кандидати могу
да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Милан
Милошевић.

Саобраћај и везе
ЦЕНТАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ ДОО
11250 Београд, Томе Буше 14
тел. 011/658-0586
e-mail: office@czr.rs

Центар за рецикажу је водећа регионална компанија за
сакупљање, прераду и промет металног отпада, као и
унутрашњу и спољну трговину. Компанија је основана
1982. године и протеклих година прерасла је у лидера у
регији за сакупљање и рециклирање секундарних сировина. Поседује валидне дозволе за збрињавање металног
отпада (за сакупљање, транспорт, складиштење и третман
отпада). Због повећаног обима посла у Регионалном центру
Београд потребан радник за позицију:

Возач камиона
са приколицом
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; возачка дозвола обавезно Б, Ц и Е категорије, радно искуство најмање
6 месеци и пожељно искуство на раду са грајфером (дизаличар).
Нудимо: редовна примања и могућност развоја у младом,
здравом и професионалном окружењу.
ОСТАЛО: Особа за контакт: Горан Митровић, 063/209-415.

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

1. Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Општа и неорганска
хемија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских
студија и други услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом Хемијског факултета.

2. Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Настава хемије
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се кандидат бира и други услови на основу
Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и осталих општих аката Хемијског факултета и Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа
да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало) достављају се на адресу: Хемијски факултет у Београду,
Студентски трг 12-16, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

11563 Велики Црљени, Стевана Филиповића 10
тел. 011/8161-007

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

Педагошки асистент
за ученике ромске националности
којима је потребна додатна подршка
у образовању, на одређено време до
31.08.2021. године

УСЛОВИ: послове педгошког асистента за 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 има савладан програм обуке у складу са Правилником
о педагошком асистенту и андрагошком асистенту; 1) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или двање
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, утравђено дискриминаторно понашање; 3) поседовање држављанства Репулике Србија; 4.
знање српског језика и језика на којем се изводи образвоно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвте, науке
и технолошког развоја, кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању у четворогодишњем трајању; 2.
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену
фотокопију); 3. оверену фотокопију уверења о завршеном програму обуке за педагошког асистента; 4. уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци); 5. доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у прородици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гурпе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом утврђено
дискриминаторно понашање (уверење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци); 6. потврду о познавању ромског језика, коју издаје високошколска установа
или национални савет ромске националне мањине на основу положеног стандардизованог теста који издаје Министарство. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Фотокопије
докумената које нису оверене од надлежног органа неће
се узимати у разматрање. Неблаговаремене и непотпуне
пријаве се неће узимати у разматрање. У поступку избора
педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад се 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 спсособности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора. Пријаве доставити лично или путем поште на адресу
школе.

ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
11000 Београд, Гаврила Принципа 42

Наставник разредне наставе
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; 1) да имају одговарајуће образовање
и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 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
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; 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
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Наука и образовање
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 да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије. 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 путем поште или лично на наведену
адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично
или позивом на телефон: 011/7614-735.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ - ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске
године, односно до 31.08.2021.
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 1)
да има одговарајуће образовање, минимум средња стручна
спрема; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да је држављанин РС, 5)
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Додатни услов: по могућству да кандидат
има савладан “Интегрални програм обуке за остваривање
основног образовања одраслих по моделу функционалног
основног образовања одраслих”, у супротном, кандидат је
дужан да достави доказ о савладаном програму обуке у
року од 6 месеци од дана пријема у радни однос.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства. Докази о
испуњености услова по тачкама 1), 3)-5) саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријава са биографијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о држављанству, изводом из матичне књиге рођених, копија уверења
о неосуђиваности, извод из казнене евиденције МУП-а и
осталом пратећом документацијом слати на адресу школе.
Фотокопије докумената морају бити оверене, не старије од
6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Сва додатна обавештења кандидати могу добити путем телефона на број 8723-240, од 11 до
12 часова.

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

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 87/2019), тј: да поседује
одговарајуће образовање (минимум четврти степен стручне спреме); да поседује психичку, физичку и здрвствену
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способност за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; да зна српски и ромски језик; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има савладан програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике ромске националности,
којима је потребна додатна подршка у образовању. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију сертификата о о завршеном програму
обуке за педагошког асистента, доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања (издаје МУП
РС, оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању српског и ромског језика (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); кратку биографију и
попуњен формулар за пријем у радни однос, доступан на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о раду. Сва остала документа саставни су део пријаве
на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конкурс неће се разматрати. Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: Основна школа „Грабовац“
из Грабовца, Нема улице бр. 179, 11508 Грабовац, са назнаком “За конкурс”. Све информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе на број телефона 011/8760-047
и e-mail: osgrabovac@gmail.com, радним даном од 8 до 12
часова.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ
УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању редовног професора
за ужу уметничку област Вајарство
УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19,
6/20), Статутом Универзитета уметности у Беогаду, Статутом Факултета, Правилником о јединственим минималним
условима за избор у звања наставника Универзитета уметности у Београду и другим правним актима Универзитета
уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним мастер академским студијама из одговарајуће области, одн.
основним академским студијама према раније важећим
прописима и попуњен образац 2, који се може преузети
са сајта Факултета. Кандидати су дужни да на расписани
конкурс поднесу пет оригиналних вајарских радова, портфолио и мапу цртежа, на основу којих се може сагледати
да ли и како владају материјом наставног предмета за који
конкуришу. Пријаве се подносе Факултету, Париска 16, а
радови у Бул. војводе Путника 68, у времену од 10 до 13
сати, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Информације на телефон: 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Асистент за докторатом за ужу научну
област Морфологија, систематика и
филогенија животиња
на Катедри за морфологију, систематику
и филогенију животиња у Институту
за зоологију, на одређено време до
повратка сараднице са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за
коју се бира; смисао за наставни рад; непостојање сметње
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и остали
услови утврђени чланом 85 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Биологија
микроорганизама
на Катедри за микробиологију у
Институту за ботанику и Ботаничкој
башти “Јевремовац”, на одређено време
од 3 године
Асистент за ужу научну област
Биофизика
на Катедри за општу филозофију и
биофизику у Институту за физиологију
и биохемију „Иван Ђаја“, на одређено
време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 или академски назив магистра наука са прихваћеном темом докторске дисертације; смисао за наставни рад;
непостојање сметње из члана 72 став 4 Закона о високом
образовањуу и остали услови утврђени чланом 84 Закона о
високом образовању.
ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним преписом
дипломе и списком и сепаратима научних и стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15
e-mail: banovicstrahinja@mts.rs

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку
Опис послова: остварује садржаје образовно-васпитног
рада у продуженом боравку; води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика
иподстиче ученике на самосталан рад; спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика; планира, припрема и
остварује образовно-васпитни рад и активира ученике
услободном времену радно-техничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, забавним и
другим активностима; брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика,
васпитава их и чува; прати развој ученика и резултате у
учењу; подстиче ученике на постизање бољих резултата;
ради унапређивања образовно-васпитне праксе сарађује
са породицама ученика; води одговарајућу евиденцију и
педагошку документацију; учествује у раду тимова и органа установе, члан је тима за пружање додатне подршке
детету и ученику; организује самосталан рад ученика на
изради домаћих задатака; сарађује са родитељима ученика; обавља дежурство у школи и ван ње; стално ради на
свом стручном, педагошко-методском усавршавању; учествује у планирању и реализацији набавки добара, радова и
услуга за школу; обавља и друге послове утврђене законом, Статутом школе, годишњим планом рада школе, а који
проистичу из живота и рада школе као образовно-васпитне
установе од посебног друштвеног значаја; друге послове
по налогу директора школе.
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сходно важећем Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи, да кандидат испуњава услове прописане одредбама члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закони и 10/2019)
и знање рада на рачунару. Уз пријаву доставити: краћу
биографију, доказ о стручној спреми - оверену фотокопију
дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија), потврду - уверење о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач 3 Закона о основама система образовања. Кандидати у складу са чланом 154
став 2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Доказ о испуњавању услова здравствене и
психофизичке способности - лекарско уверење доставља
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
11050 Београд, Милића Ракића 1
e-mail: stevansi@eunet.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца
Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139
Закона о основама система образовања и васпитања: 1.
одговарајуће образовање: кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат
доставља накнадно, пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе: попуњен пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из казнене евиденције при надлежној ПУ МУП-а или оверену фотокопију (не
старији од 6 месеци); уверење о држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених са холограмом или оверену фотокопију; доказ
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
језику на ком се остварује образовно-васпитни рад). Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава
упућују на претходну проверу психофизичких способности за
рад са ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају прописане услове и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве на конкурс доставити путем поште на адресу: ОШ
“Стеван Синђелић”, 11050 Београд, Милића Ракића 1, са назнаком: „Пријава на конкурс за посао“. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, путем телефона: 011/347-4075 или на имејл: stevansi@eunet.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗАГА МАЛИВУК”
11210 Палилула
Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

Педагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину, односно до
31.08.2021. године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену најмање средњу
школу; 2. да има положен одговарајући ниво обуке у
трајању од 196 часова - 9 модула у складу са Правилником о програму обуке за педагошке асистенте; 3. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (уверење доставља кандидат пре
закључења уговора о раду); 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6.
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1. оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2.
сертификат Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте;
3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријемни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на адресу Основне школе
„Зага Маливук“, Грге Андријановића 18, 11210 Београд.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као ни фотокопије докумената која нису оверене
од стране надлежног органа (јавног бележника). Пријава
и приложена документа се не враћају. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе од 9.00 до 14.00 часова, на телефон: 011/2712-371.

законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена копија, да није старије од 6 месеци); уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
копија, да није старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, да није старије
од 6 месеци); доказ о знању српског језика достављају само
кандидати који одговарајуће знање нису стекли 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. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
са доказима о испуњености услова конкурса достављају се
поштом на адресу: ОШ „Др Арчибалд Рајс“, Патриса Лумумбе 5, са назнаком: „Пријава на конкурс“ или лично у школи, радним данима од 08 до 14 часова. Контакт телефон:
011/2772-563.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

11060 Палилула, Београд
Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Наставник српског језика са 80%
радног времена и наставник грађанског
васпитања са 20% радног времена
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), треба да испуњавају и посебне услове прописане чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019
и 6/2020): да имају одговарајуће образовање у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон,
10/2019 и 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 и 11/19); на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: на студијама
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета или студијама
другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких
наука; 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 (лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде
изабран, пре закључења 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, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих документа о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије; биографију (CV); доказ о одговарајућем образовању (оверене копије дипломе, не старије од 6 месеци);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Наставник на академским студијама
у звање доцент за ужу научну област
Физичка хемија - контрола и заштита
животне средине, а за предмете Физичка
хемија (студијски програм Молекуларна
биологија и физиологија, основне
академске студије на Биолошком
факултету) и Увод у физичку хемију
животне средине (основне академске
студије)
на одређено време од пет година
Сарадник у звање асистент са
докторатом за ужу научну област
Физичка хемија - агрегатна стања
на одређено време од три године
Сарадник у звање асистент са
докторатом за ужу научну област
Физичка хемија - хемијска кинетика
на одређено време од три године
Сарадник у звање асистент са
докторатом за ужу научну област
Физичка хемија - биофизичка хемија и
динамика неравнотежних процеса
на одређено време од три године
УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
за коју се бира; да кандидат има научне, односно стручне
радове објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, из научне области за коју се кандидат
бира, односно од значаја за ужу научну област за коју се
бира, неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став 4
Закона о високом образовању. Остали услови избора, као
и начин и поступак избора, утврђени су одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18,
73/18 и 67/19), Правилника о критеријумима за избор у
звања наставника и сарадника на Факултету за физичку
хемију, Правилником о начину и поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 200/17 и
210/19), Статута Универзитета у Београду и Статута Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити Служби за правно-административне послове
Факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“
11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: образовање за васпитача или стручног сарадника
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дозвола за рад, обука и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; образовање за васпитача
из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, дозвола за рад, обука и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у устано-
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Наука и образовање
ви на пословима васпитања и образовања, након стеченог
одговарајућег образовања; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије; знање српскога језика; обука и положен испит за
директора установе (дозвола за рад директора). Пријаве на
конкурс са неопходном документацијом доставити у затвореној коверти на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за
директора“. Као благовремене, разматраће се само пријаве
које буду поднете или послате на адресу установе у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су
у обавези да, уз пријаву и радну биографију, на конкурс
доставе следеће документе у овереној фотокопији или у
оригиналу: диплому, уверење о положеном стручном испиту (лиценцу), радну књижицу или листинг пријава и одјава на осигурање Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције МУП-а, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Кандидат који
је већ обављао дужност директора установе дужан је да
достави: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Изабрани кандидат обавезан је да, пре закључења уговора о раду, достави и: лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и дозволу за
рад директора (лиценцу за директора) - изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност,
у супротном престаје му дужност директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Особа за контакт: Драгана Милошевић, референт за радне односе, телефони: 2631-825 и 2633-140, електронска
пошта: kadrovi@pudecjidani.rs.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„БЕОГРАД“
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-544

Наставник хемије
са 60% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, број 88/17, 27/18,
10/19 и 6/20): да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
(односи се на кандидате који образовање нису стекли на
српском језику). Сви 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 доставити школи: радну
и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV;
оригинал или оверену фотокопију дипломе одговарајућег
степена и врсте стручне спреме (оригинал или оверена
фотокопија, да није старије од 6 месеци); уверење да кандидат 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, да није старије од 6 месеци); 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 старија од 6 месеци). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се пре
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни формулар
и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова доставити на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
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ОШ „20. ОКТОБАР“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138
тел. 011/6156-059

Наставник физике
са 90% радног времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и да испуњава услове прописане чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања; 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
се остварује образосно-васпитни рад. Докази о испуњености услова конкурса саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима прибавља се пре закључења уговора о
раду. Доказ о знању српског језика достављају само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском
језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран непосредно пре закључења уговора
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
преузима на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе посебним решењем. У
поступку одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који се упућују на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима,
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уз пријавни формулар
кандидати достављају: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци),
уверење о неосуђиваности издато од стране МУП-а Србије
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад уколико образовање није стечено на српском језику. Пријаве доставити
лично или послати на наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”

11308 Гроцка - Бегаљица, Живана Јовановића 1
email: lolabegaljica@beotel.rs

Наставник географије
са 50% радног времена, односно 20
часова недељно, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
радно ангажованог на месту заменика
директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:
VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник
РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017);
да поседују одговарајуће образовање из члана 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017); да
испуњавају остале услове прописане чланом 139 став 1.
тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат уз пријаву прилаже: краћу биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству); извод из
матичне књиге рођених; кандидат који је стекао образовање по прописима који уређују високо образовање почев
од 10.09.2005. године, дужан је да достави потврду да ли
се ради о студијама првог или другог степена са своје висо-

кошколске установе; доказ да знају језик на ком 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); доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - доставља кандидат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног органа - суда да се против кандидата не
води истрага нити да је подигнута оптужница - доставља
кандидат уз пријаву на конкурс. Кандидат који је положио
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да
има образовање из члана 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ о томе прилаже се уз конкурсну документацију). Наведена документа не смеју бити
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити
оверене од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Пријаве се достављају секретаријату ОШ „Иво Лола
Рибар” у Бегаљици, лично или поштом на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са
неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“,
лично или препорученом поштом. За додатне информације
обратити се секретаријату школе, на телефон: 011/8530378 или мејл-адресу школе. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Оглас објављен 09.09.2020. године, у публикацији
„Послови“, мења се за радно место под редним
бројем 6 и исправно треба да гласи:
Наставник за избор у звање и на радно место ванредног
професора за ужу научну област Генетика и
оплемењивање биљака
на одређено време од 5 година

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК ВИСОКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
Београд, Војводе Степе 283

Избор у сарадничко звање сарадник у
настави за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство за ужу стручну
област Рачунарство и информатика
на одређено време од једне године
3 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат не сме бити правноснажном пресудом
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о
високом образовању; кандидат мора да је основне студије
завршио са просечном оценом најмање 8; кандидат мора
имати завршене основне студије у области за коју се бира,
на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из области за коју
се бира стечен у иностранству, који је признат (нострификован) у Републици Србији; кандидат мора имати статус студента на мастер академским или мастер струковним студијама, у области за коју се бира; кандидат мора
поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је
кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 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 школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду. Послови
радних места, односно сарадничких звања у погледу којих
се расписује овај конкурс, обављаће се у седишту Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства, Војводе
Степе 283, Вождовац, Београд, Република Србија. Пријаве
се могу поднети најкасније у року од десет дана од дана
објављивања овог конкурса, лично, радним данима од 10
до 16 часова или послати путем поште, на адресу: Висока
школа електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283,
Београд, 11010 Вождовац. Пријаве послате поштом морају
стићи у Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће
се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође,
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неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Особа за контакт: Горан Пантић, pgoran@viser.edu.rs, канцеларија 002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд. Пријава
на 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,
области и уже стручне области, 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
доставља и уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из члана 72
став 4 Закона о високом образовању), не старије од месец
дана. 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.
Доставити и: 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; 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 сарадника у настави статус студента на мастер студијама); извод из матичне књиге
рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радну биографију (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); 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 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 сарадничка звања 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. Провера оспособљености, знања и
вештина, односно компетенција кандидата, ако се таква
провера буде спроводила, може се одржати 06. октобра
2020. године или касније, у седишту Одсека Висока школа
електротехнике и рачунарства, Војводе Степе 283, Београд.
Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну
пријаву на овај конкурс и за кога се, на основу доказа приложених уз пријаву 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.

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

Професор струковних студија за ужу
научну област Менаџмент
УСЛОВИ: минимални услови за избор у наставничко звање
(и запослење на радном месту) професор струковних студија 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 академске студије
трећег степена, односно стечен научни назив доктора наука у области за коју се бира, односно у одговарајућој научној области, који је стечен на акредитованом универзитету
и акредитованом студијском програму у Републици Србији
или диплому доктора наука у области за коју се бира, односно одговарајуће научне области стечену у иностранству,
признату (нострификовану) у Републици Србији; кандидат мора поседовати склоности и способности за наставни
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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, односно научно-наставног
подмлатка; кандидат мора имати објављена најмање два
научна, односно стручна рада у међународним, односно
домаћим научним, реферисаним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама
(радови са Science Citation Index листе, односно са impact
фактором) из научне, односно стручне области за коју се
врши избор у звање; кандидат мора имати најмање пет
референци из научне, односно стручне области за коју се
врши избор у звање, између следећих референци: научни,
односно стручни радови објављени у међународним или
домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или
нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
лиценца из одговарајуће области; кандидат мора имати
најмање десет година радног искуства, од чега најмање пет
година у звању вишег предавача или најмање две године
у звању вишег предавача и најмање осам година радног
искуства на стручним пословима примерено области за
коју се бира. Послови радног места, односно наставничког
звања у погледу којег се расписује овај конкурс, обављаће
се у седишту Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Старине Новака 24, Београд, Република Србија. Пријаве се могу поднети најкасније у року
од десет дана, рачунајући од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Пријаве 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, Старине Новака 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,
као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
биће одбачене. Контакт подаци лица задуженог за давање
обавештења о конкурсу: Грозда Николић, имејл: vtts@
eunet.rs, канцеларија 13, Старине Новака 24, Београд.
ОСТАЛО: Пријава мора обавезно да садржи: податке неопходне за идентификовање наставничког звања (односно
радног места) за које кандидат конкурише, што подразумева обавезно навођење назива наставничког звања за
које се конкурише, образовно-научног поља, области и
уже научне, стручне, односно уметничке области (када
је оно наведено у овом конкурсу), податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске
поште ако је кандидат поседује). Уз пријаву 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 наставничко, односно сарадничко звање за које се конкурише.
Подносе се оверене фотокопије диплома са свих нивоа
студија које је кандидат завршио; 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). Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова, сви кандидати су обавезни да
доставе у штампаном облику и у електронској форми (CD
или USB, уређено у MS Word-у). Подаци о месту 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 наставничко или 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну
област Електромагнетика, антене и
микроталаси
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закон), подзаконским
актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Асистент за ужу научну област
Примењена математика
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским
актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета. Посебан
услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа 1А, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А,
Линеарна алгебра Б и Дискретна математика.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак научних радова
и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе
са списком положених испита у току студија и уверење
о држављанству), доставити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља
Александра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 67

1) Сарадник ван радног односа
(демонстратор) за ужу научну област
Теорија права - предмет Увод у право
на одређено време за јесењи семестар
2020/2021. године, на Катедри за
теорију, социологију и филозофију
права
УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских
академских студија у области правних наука, односно
других одговарајућих наука, који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад. Ближи услови утврђени
су чланом 86 Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18), чланом 117 Статута
Правног факултета Универзитета у Београду и Правилником о условима, начину и поступку избора демонстратора Правног факултета Универзитета у Београду, 01-број:
2147/1 од 25.9.2012. године.
ОСТАЛО: Обавезна, својеручно потписана, пријава кандидата, у три примерка, са прилозима у једном примерку
(биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), подноси се у писарници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 08.00 до 15.00 часова или
поштом. Рок за достављање пријава на конкурс je 15 дана
од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Ванредни професор за ужу научну
област Менаџмент и технологија
грађења
на одређено време од пет година
2. Ванредни професор за ужу научну
област Бетонске конструкције
на одређено време од пет година
2 извршиоца
3. Ванредни професор за ужу научну
област Грађевински материјали,
технологија бетона и испитивање
конструкција
на одређено време од пет година
4. Доцент за ужу научну област
Инжењерска геологија
на одређено време од пет година
5. Асистент - студент докторских
студија за ужу научну област Металне
конструкције
на одређено време од пет година
Општи услови за радна места 1, 2, 3, 4: VIII степен
стручне спреме, докторат из уже научне области којој
наставни предмет припада.
Општи услови за радно место 5: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области за коју се бира - студент
докторских студија, у складу са чланом 84 став 1 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 - др.
закон, 73/18 и 67/19).
ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског факултета Универзитета у Београду, као и
других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Дефектолог - наставник - корепетитор у
посебним условима
индивидуални рад са телесно
инвалидном децом вишеструко ометеном
у развоју, на одређено време преко 60
дана, ради замене запослене која је на
одсуству ради посебне неге детета
УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има одговарајуће
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у
смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020));
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова под 2)
пре закључења уговора о раду. Посебни услови: дефектолог - лице које је стекло одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер) или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, из научне области према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у основој школи за ученике са сметњама
у развоју и инвалидидтетом („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 17/2018) одговарајућег усмерења за специјалну едукацију и рехабилитацију особа са моторичким
поремећајима и вишеструком ометеношћу (соматопед).
Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: 1)
попуњени и потписан формулар за пријем у радни однос у
установи образовања и васпитања (доступан на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); 2) пословну биографију - потписану; 3)
потврду о радном искуству - оригинал; 4) диплому о стече-
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ној стручној спреми или уверење о стеченом образовању,
ако диплома није уручена (оригинал или оверена копије
која није старија од шест месеци од дана објаве конкурса);
5) уверење о неосуђиваности (потврда из МУП-а, оригинал
или оверена копија која није старија од шест месеци од
дана објаве конкурса), 6) уверење о држављанству (оригинал или оверена копија која није старија од шест месеци
од дана објаве конкурса), 7) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија која није старија од шест
месеци од дана објаве конкурса). Пријаве се достављају
секретаријату Основне школе „Миодраг Матић” у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, лично или поштом,
на адресу: Браће Јерковић 5, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију - дефектолог корепетитор“.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

који поседују извештај); 11) лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (не старије од 6 месеци); 12) радну биографију.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се у
затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или препоручено поштом, са
назнаком: „За конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Министар бира директора у року од 30 дана од дана пријема документације коју му је доставио Школски одбор и
доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава сва лица која су се пријавила на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ
МЕДИЦИНЕ

11000 Београд, Јована Суботића 2
тел. 011/3447-226

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Директор
на период од 4 године

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Гинекологија са
андрологијом

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог образовања за наставника, педагога или психолога, и то за рад
у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа:
(1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (б) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, при чему мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. (2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније дужности; има држављанство
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; има најмање осам година
рада у установи, на пословима образовања и васпитања,
после стеченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу за рад наставника и/или стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе. Изабрани директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 1) доказ о
држављанству Републике Србије (не старији од 6 месеци);
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3) оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 4) доказ о знању српског
језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику не подносе овај доказ); 5) доказ да има
обављену обуку и положен испит за директора (уколико је
кандидат поседује); 6) доказ да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 7) доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење издато по објављивању конкурса); 8) доказ да није правноснажно осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење
издато по објављивању конкурса); 9) доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (доказ подносе само кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); 10) доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
- извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Сточарство са
генетиком
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/17 и 27/18 -др. закон
и 73/18, 67/2019 и 6/20 - др.закон), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 201/2018,
207/2019, 213/2020 и 214/2020), чланом 131 Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, бр. 192 од 01.07.2016. године), Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на
Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду
бр. 01-1107/2 од 26.12.2018. године, као и другим општим
акатима Универзитета и Факултета.

Наставник у звање редовног професора
за ужу научну област Сточарство са
генетиком
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 - др. закон
и 73/18, 67/2019 и 6/20 - др. закон), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 201/2018,
207/2019, 213/2020 и 214/2020), чланом 131 Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду” бр. 192 од 01.07.2016. године), Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на
Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду, бр. 01-1107/2 од 26.12.2018. године, као и другим општим
акатима Универзитета и Факултета.

Наставник у звање ванредног професора
за ужу научну област Ветеринарска
форензика и државно ветеринарство
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 75 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/17 и 27/18 др. закон и 73/18, 67/2019 и 6/20 - др. закон), за избор у
одговарајуће звање, као и услове предвиђене Статутом
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, 201/2018, 207/2019, 213/2020 и 214/2020), чланом
131 Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, бр. 192 од 01.07.2016.
године), Правилником о минималним условима за стицање
звања наставника на Факултету ветеринарске медицине
Универзитетау Београду бр. 01-1107/2 од 26.12.2018. године, као и другим општим акатима Универзитета и Факултета.
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Наставник у звање доцента за ужу
научну област Физиологија
на одређено време од 5 година
Наставник у звање доцента за ужу
научну област Епизоотиологија, заразне
болести животиња и болести пчела и
свилопреља
на одређено време од 5 година
Наставник у звање доцента за ужу
научну област Клиничка дијагностика,
патологија и терапија животиња
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука из уже научне
области за коју се бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/17 и 27/18 - др. закон
и 73/18, 67/2019 и 6/20 - др. закон), за избор у одговарајуће
звање, као и услове предвиђене Статутом Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, 201/2018,
207/2019, 213/2020 и 214/2020), Статутом Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду”,
бр. 192 од 01.07.2016. године), Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду бр. 01-1107/2
од 26.12.2018. године, Одлуком о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 195. од 22.09.2016), Одлуком о извођењу
приступног предавања на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду бр. 01-282 од 03.04.2017, као и
другим општим акатима Универзитета и Факултета.

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Физика и биофизика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички факултет,
научни степен доктора наука из научне области за коју се
бира. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и услове предвиђене чл. 75 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. закон и 73/18, 67/2019
и 6/20 - др. закон), за избор у одговарајуће звање, као и
услове предвиђене Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, 201/2018, 207/2019,
213/2020 и 214/2020), чланом 131 Статута Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду”, бр. 192 од 01.07.2016. године) и критеријуме за
избор наставника на матичном факултету, као и другим
општим акатима Универзитета и Факултета.

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године
Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу научну област
Ветеринарска хирургија
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине, научни степен доктора наука из уже научне
области за коју се бира, који је сваки од претходних степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8, смисао за
наставни рад.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Хигијена и технологија
млека
на одређено време од 3 године
Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Ветеринарска форензика
и државно ветеринарство
на одређено време од 3 година
Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Анатомија
на одређено време од 3 година
Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Ветеринарска хирургија
на одређено време од 3 година
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из ветеринарске медицине који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам); VII/1
степен стручне спреме, факултет ветеринарске медицине;
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8; смисао за наставни
рад.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, оверен препис диплома и додатака диплома/уверења о уписаним докторским студијама,
очитана/копија личне карте кандидата, списак научних и
стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са напред наведеним актима), доставити на наведену
адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља и
својеручно потписану изјаву о изворности.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

Редовни професор за ужу научну област
Пословна економија и менаџмент
УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области
Стратегијског менаџмента и Менаџмента вредности, у
оквиру уже научне области.

Ванредни професор за ужу научну
област Економска политика и развој
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области
банкарског пословања и платног промета, електронских
платних система и монетарне економије, у оквиру уже научне области.

Ванредни професор за ужу научну
област Статистика и математика
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области базе
података и пословне информатике, у оквиру уже научне
области.
ОСТАЛО: Општи услови за све кандидате су прописани
одредбама Закона о високом образовању, Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету,
које је донео Национални савет за високо образовање,
Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и општим актима Универзитета у
Београду - Економског факултета којима се уређују услови
и поступак за стицање звања наставника. Кандидати су у
обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку и
наставничку оријентацију. Пријаве на конкурс са доказима
о испуњености услова конкурса и прилозима: биографија,
библиографија (списак радова и радови), копије диплома,
копија уверења о држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Асистент за ужу научну област Ботаника
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских студија који је сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8,00 (осам), односно магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације
и показује смисао за наставни рад; завршен биолошки
факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија
(оверене фотокопија), биографију, уверење о похађању
докторских академских студија, доказ да је прихваћена
тема докторске дисертације (уколико је магистар наука),
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање
су прописани Законом о високом образовању и Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

Доцент за ужу научну област Ботаника
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило
са просечном оценом најмање 8 (осам), односно које има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука и има научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни рад;
завршен биолошки факултет. Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије), биографију, списак радова, радове,
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење
о држављанству (фотокопија). Услови за избор у звање су
прописани: Законом о високом образовању, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду, Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету,
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Његошева 15
тел. 011/3640-942

Оглас објављен 16.09.2020. године у публикацији
“Послови“ поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Механика флуида
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.

2) Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Ваздухопловство
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
16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурсa.

БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“
19320 Кладово, 22. септембра 54
тел. 019/801-706
e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Васпитач
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
(замена до повратка запосленог са
функције)
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање,
односно стручну спрему према чл. 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон и

23.09.2020. | Број 900 |

31

Наука и образовање
6/2020); 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 или родоскврнуће, за кривично дело примање или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против против полне слободе, правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да уз пријавни формулар (налази се на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја) на конкурс поднесу следећа документа: диплому (оригинал или оверену
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику), уверење надлежне полицијске
управе о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3
услова конкурса. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом изабрани кандидати достављају пре закључења уговора о раду. У току
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријава упућују
на претходну проверу психолошке способности за рад са
децом, коју врши Национална служба за запошљавање, о
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу: Предшколска установа
„Невен“ Кладово, 22. септембра 54, 19320 Кладово, са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се
добити на телефон: 019/801-706.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Редовни професор за ужу научну област
Индустријски менаџмент
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме, докторат техничких наука из научне области инжењерског
менаџмента, са завршеним машинским факултетом. Остали услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о високом
образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и чл. 106, 113 и 114
Статута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о
стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски наставник страног
језика за ужу научну област Енглески
језик
на одређено време, изборни период од 4
године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Техничком
факултету у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, са
завршеним филолошким факултетом, звања дипломирани
професор енглеског језика и књижевности. Остали услови
утврђени су одредбом члана 79 Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) и чл. 99, 100 и 103 Статута
Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању
звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране научних и стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању сметње из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању - сектор аналитике полицијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова
конкурса достављају се на адресу: Технички факултет у
Бору, Војске Југославије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.
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Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”

32210 Мрчајевци, Добрице Гајовића бб

Референт за правне, кадровске и
административне послове
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 10/2019).
Кандидат треба да има најмање 4. степен стручне спреме.
Кандидати треба да доставе: пријавни формулар попуњен
и одштампан са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кратку биографију
са контакт подацима, оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ да 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 (уверење издато од МУП-а и основног
суда по објављивању конкурса), уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), извод из књиге рођених (оригинал или оверену копију), доказ о познавању српског језика
- подноси кандидат који није стекао образовање на српском
језику. Доказ о здравственој способности доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу: Основна школа „Татомир Анђелић“, Добрице Гајовића бб, 32210
Мрчајевци, са назнаком: „За конкурс“.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДЕСПОТОВАЦ”
35213 Деспотовац, Рудничка 1
тел. 035/611-668, 611-105
e-mail: thdespotovac@mts.rs
www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
Наставник туристичке групе предмета
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови: да кандидат има одговарајуће
образовање, за радно место наставник туристичке групе
предмета треба да поседује одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам (“Сл. гл. РС - Просв. гл.” бр. 5/15,
16/15, 19/15, 11/16, 2/17, 3/18, 2/20, 14/20), за радно место
чистачица кандидат треба да има основно образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или дававње
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар
кандидати су дужни да приложе одговарајућу документацију којом доказују испуњеност прописаних услова и то:
диплому/сведочанство о стеченом образовању (оригинал
или оверена копија), уверење МУП-а да нису осуђивани
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из
чл. 139 ст. 1 т 3) Закона о основама система образовања
и васпитања (оригинал или оверена копија, не старије од
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или ове-

рена копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старија
од 6 месеци), доказ о знању српског језика подносе само
кандидати који образовање нису стекли на српском језику. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења
уговора о раду достави лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Конкурс спроводи конкурсна комисија у складу
са чл. 154 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8
дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и додноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем
о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору
у року од 8 дана од дана достављања решења. Директор
одлучује о жалби у року од 8 дана од дана подношења.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе непосредно у секретаријату школе или препорученом поштом на адресу: Техничка школа Деспотовац, Рудничка 1, 35213 Деспотовац, са
назнаком „За конкурс“. Телефон за додатне информације:
035/611-105.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Урсулу,
на одређено време до повратка радника
са боловања
Наставник француског језика
за рад у матичној школи у Рековцу и
у издвојеном одељењу у Лоћики, на
одређено време до повратка радника са
боловања
Наставник музичке културе
за рад у матичној школи у Рековцу и у
издвојеном одељењу у Лоћики, са 55%
радног времена, на одређено време до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове конкурса као и услове прописане у чл. 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) 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) 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 правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
кандидата 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.
ОСТАЛО: потписана пријава са кратком биографијом, тачном адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног
или мобилног телефона, попуњен пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, оверена фотокопија дипло-
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Наука и образовање
ме о стеченом одговарајућем образовању (за лица која
су стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним академским студијама), уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ о
неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да лице
није осуђивано за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци), уверење из основног
и вишег суда да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора за кривична дела за која је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), доказ о
знању српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат само
уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику), доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним и потписаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене
пријаве, без потребне документације, као и фотокопије
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве
на конкурс са доказима о испуњености услова доставити
лично у школи, радним данима од 9.00 до 14.00 часова или
поштом на горе наведену адресу, са назнаком: „За конкурс
за пријем у радни однос”. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе путем
телефона: 035/8411-554.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани економиста, мастер економиста.

Наставник куварства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: струковни менаџер гастрономије.

Наставник српског језика
са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: дипл. филолог за књижевност и српски језик,
мастер филолог, професор српске књижевности и језика.
ОСТАЛО: Кандидат треба да поред општих услова за заснивање радног односа испуњава и посебне услове прописане
одредбама чл. 139, 140, 143 и чл. 144 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/18, 10/19) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
(основних и мастер студија), 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 обра-
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зовање 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; уверење полицијске
управе са изводом из казнене евиденције; кратку биографију; попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта
Министарства просвете. Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор се врши у складу са Законом основама система образовања и васпитања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
У складу са чланом 155 кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 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.
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на горе
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у листу „Послови“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8471-772, 8472-466

Наставник саобраћајне групе предмета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове прописане Законом о раду као и посебне услове прописане
члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласникРС”, бр. 88/2017, 27/2018
- др.закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Саобраћај („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
16/2015, 2/2017, 8/2017, 16/2018, 4/2019, 7/2019, 9/2019
и 2/2020): дипломирани саобраћајни инжењер, односно
дипломирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт,
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне
академске студије у области саобраћајног инжењерства
на студијском програму, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт - транспорт, друмски и градски
саобраћај и транспорт - безбедност саобраћаја, саобраћај
и транспорт ако су на основним академским или мастер
студијама изучавани наставни садржаји из области предмета. У радни однос може бити примљено лице, под условима прописаним законом и ако: има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити 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 је држављанин
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријавни формулар
преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: кратку биографију, оригинал или
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело утврђено у чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона (не
старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених (на новом обрасцу, оригинал или оверена копија,
не старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика као и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи,
доставља се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Доказ о испуњености услова
- психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење, подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа, Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, са назнаком „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на телефон школе:
035/8471-772, 8472-466, код секретара школе.

Посао се не чека,
посао се тражи

КИКИНДА
ОШ “КАРАС КАРОЛИНА”
24410 Хоргош, Карасова 14

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021.
године, за рад у Хоргошу и Малим
Пијацама, у две смене
УСЛОВИ: Кандидат треба 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5)
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, тј. мађарски језик. Одговарајућим образовањем
за педагошког асистента сматра се стечено средње образовање IV степена. Поред општих услова предвиђених
законом, педагошки асистент треба да испуњава и посебан услов, тј. треба да поседује потврду о похађању уводног модула програма обуке за педагошког асистента. Уз
пријаву кандидат треба да достави: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење
о некажњавању, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци), доказ о знању мађарског језика (оверена
копија документа о стеченом средњем, вишем или високом,
образовању на мађарском језику или оверена копија уверења/решења да је кандидат положио испит из мађарског
језика по програму одговарајуће високошколске установе)
и оверен препис/оверену фотокопију потврде/уверења/
дипломе о завршеном прописаном програму обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Лекарско уверење подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Молбе са потребном документацијом, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс
- педагошки асистент“, слати на адресу: ОШ „Карас Каролина“, Карасова 14, 24410 Хоргош.

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“
23305 Мокрин, Светог Саве 101
тел. 0230/62-048

Наставник предметне наставе - енглески
језик
у другом циклусу основног образовања
и васпитања, са 33,33% радног времена,
односно 12 сати недељно
Наставник предметне наставе - енглески
језик
у првом, другом и трећем циклусу
основног обеазовања одраслих, са
25,3% радног времена, односно 9 сати
недељно
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
у чл. 139 и да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140, 141, 142, 143 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19 и
6/20) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19 и 8/20) и то: у погледу образовања потребно је да
има одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1) на студијама другог степена (мастер академске стидије, 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
педагошкох наука, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњавају услове у погледу врсте образовања прописане у чл.
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника
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Наука и образовање
и стручних сарадника у основној школи и то: професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни
предмет /профил енглески језик); мастер професор језика
и књижевности (студијски програм или главни предмет /
профил енглески језик); дипломирани филолог англиста
- мастер; мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, однсоно стручне области за одговарајући предмет), наставник енглеског
језика у првом, другом и трећем циклсу основног образовања одраслих сагласно чл. 6 Правилника о условима у
погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и
врсте образовања наставника и андрагошких асистената за
оставривање наставног плана и програма основног образовања одраслих („Сл. гласник РС” бр. 13/13 и 18713); савладан програм обуке за оспособљавање дирекотра, наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента за рад
са одраслима - Модул 1 Основне андрагошке вештине и
изградања школског тима - за директоре, стручне сараднике, наставнике и андрагошке асистенте - за остваривање
Функционалног основног образовања одраслих (ФООО), у
трајању од 24 сата и Модул 2 - Обука наставника за остваривање наставног плана и програма за Функционално
образовање одраслих (ФООО), у трајању од 16 часова по
предмету; да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик (доставља се уколико кандидат
није одговарајуће образовање стекао на српском језику).
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству или оверену фотокопију
уверења о држављанству (не старије од шест месеци),
дипломе о стеченој стручној спреми или оверену фотокопију потврде о неосуђиваности (издаје надлежна полицијска управа, не старије од дана објављивања конкурса,
оригинал или оверена фотокопија); доказ да нису осуђивани правноснажном пресудом за горе наведена кривична
дела. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора о
раду. Доказ о знању српског језика су у обавези да доставе
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интеренет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати који
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Након достављања резултата психолошке
процене за рад са децом и ученицима, Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове за
пријем у редни однос. Пријаве слати у затвореном омоту,
са назнаком „За конкурс -наставник математике“, на адресу: Основна школа „Васа Стајић“, Светог Саве 101, 23305
Мокрин. Ближе информације о конкурсу се могу добити на
број телефона: 0230/62-048.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”
24420 Кањижа, Широка 70
тел. 024/874-550

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: III степен стурчне спреме; положен стручни
испит за рад са судовима под притиском. Кандидат треба
да: 1) има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 2) 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 про-
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тив 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) зна српски и мађарски језик; 5) не постоји дискриминаторно понашање на страни кандидата, утврђено у складу
са законом. Ради пријаве на конкурс, кандидат треба да
поднесе: пријавни формулар који попуњава на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са документацијом, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или
оверен препис/фотокопија) и ако је образовање стечено у
иностранство решење Министра просвете, науке и технолошког развоја о признању дипломе ради запошљавања,
оригинал или оверен препис/фотокопија; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; биографију; доказ о знању
српског језика и мађарског језика (да је кандидат стекао
основно, средње, више или високо образовање на српском
или мађарском језику или да је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе, оригинале или оверене фотокопије или да се усменом провером
утврди да зна језик); доказ о неосуђиваности, оригинал, не
старији од 6 месеци; уверење о положеном испиту за рад
са судовима под притиском, оригинал или оверена фотокопија.
ОСТАЛО: Кандидати који буду 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. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс слати на
попуњеном формулару Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc)на
адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Наставник предметне наставе енглеског
језика
на одређено време ради замене преко 60
дана, до повратка привремено одсутне
запослене, а најкасније до 31. августа
2021. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм Англистика; студијски
програм или главни предмет, односно профил Енглески
језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно
профил Енглески језик и књижевност); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Кандидат треба и да: 1) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2)
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) зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи; 5) не постоји дискриминаторно понашање на страни кандидата, утврђено у
складу са законом. Уз пропратно писмо, односно пријаву на
конкурс, кандидат треба да приложи: диплому о стеченој
стручној спреми (оригинал или оверен препис/ фотокопија)
и ако је образовање стечено у иностранству решење Министра просвете, науке и технолошког развоја о признавању
дипломе ради запошљавања (оригинал или оверен препис/
фотокопија), извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), биографију, доказ
о знању мађарског језика и српског језика (да је кандидат
стекао средње, више или високо образовање на мађарском језику и српском језику или да је положио испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе);
доказ о неосуђиваности, оригинал, не старији од 6 месеци.
Кандидати који буду 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. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима, прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс слати на попуњеном формулару Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), на адресу школе. Рок за
подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

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

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог који је изабран на функцију
директора школе, до истека мандата
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 чланом 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
има психичку, физичку и здравствену способност са 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 кога није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад (мађарски и српски језик).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом,
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 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 12. Сва обавештења могу се добити на телефон: 024/811-751.

ОШ “НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Mол, Маршала Тита 82
тел. 024/861-516

Педагошки асистент
на одређено време
УСЛОВИ: IV степен стурчне спреме; одговарајуће образовање у складу са чл. 38 Правилника о организацији и
ситематизацији послова у Основној школи „Новак Радонић”
Мол - средње образовање и обука за педагошког асистента
(завршен прописан програм обуке); услови прописани чл.
139 ЗОСОВ. Осим наведених, кандидати морају испуњавати и додатни услов предвиђен Правилником о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС”, број
87/2019) и то: познавање ромског језика. Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију и следеће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образовању (оверена
фотокопија дипломе); уверење о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности, прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског језика - диплома, односно сведочанство о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или документ
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (у овереној фотокопији);
доказ о знању ромског језика - диплома, уверење или други акт којим се доказује познавање ромског језика; доказ о
савладаном програму обуке за рад са децом и ученицима
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ромске националности предвиђеном Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник
РС”, број 87/2019), модуларном Програму обуке у складу са
важећим правилником, програму обуке стеченом у складу
са ранијим Правилником о програму обуке за педагошког
асистента („Просветни гласник”, број 11/10). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат
доставља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам)
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потпуном документацијом о испуњавању наведених услова слати поштом на адресу: Основна школа „Новак
Радонић” Мол, Маршала Тита 82, 24435 Мол. Ближе информације о конкурсу се могу добити код секретара ОШ „Новак
Радонић” Мол и путем телефона: 024/861-516.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ШООО „РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ“
38236 Штрпце
тел. 0290/70-057

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе морају да испуњавају услове прописане чл. 122 односно чл. 139 и 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/19 и 6/20). За директора установе
може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: 1.
поседовање одговарајућег високог образовања и васпитања
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено: на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, уз које кандидат
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 дозволу за
рад (лиценцу) наставника, васпитача и стручног сарадника;
3. поседује психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; 4. поседује држављанство Републике Србије; 5. да има положен испит за директора школе (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана
ступања на дужност, а ако не положи испит за директора
у року од две године од дана ступања на дужност, престаје
дужност директора); 6. 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,
зашпуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да зна српски
језик; 8. да има најмање осам година рада у образовно-васпитној установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству, не старије од шест месеци; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; лекарско уверење не старије од шест месеци;
потврду о радном искуству; уверење основног суда да није
покренута истрага или подигнута оптужница; уверење из
МУП-а; уверење из Трговинског суда да лице није под истрагом или осуђено за дела из привредног криминала; положен
испит за директора (ако га лице поседује); доказе о резултатима стручно-педагошког надзора у свом раду. Кандидат
који буде изабран за директора школе, ступиће на дужност
после добијања сагласности, уколико министар просвете да
сагласност на избор. Стамбено питање за кандидата који
буде изабран није обезбеђено. Рок за пријављивиње је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремена и
непотпуна документација неће бити разматрана. Пријаве
на конкурс слати на адресу: ШООО „Раднички универзитет“ Штрпце, 38236 Штрпце, уз обавезну назнаку „Пријава
на конкурс“. Све додатне информације у вези са конкурсом
могу се добити на број телефона: 0290/70-057.
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање доцента за научну
област Социолошке науке, ужу научну
област Социологија
Катедра за социологију, на одређено
време на 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“, број
88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019) и чл. 139 и
143 Статутa Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (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, 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, Филипа Вишњића бб, 38220
Косовска Митровица, 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 пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на телефон: 028/425-473
и 425-475.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Црквена Водица

Наставник ликовне културе
за 31,25% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
мировања радног односа
Наставник српског језика и књижевности
за 28,57% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо oбразовање до септембра
2005. године; одговарајући стручни називи за наставника
ликовне културе: дипломирани сликар, академски сликар
- ликовни педагог, академски графичар - ликовни педагог,
академски вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар професор ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне културе, дипломирани вајар - професор
ликовне културе, дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе, дипломирани уметник нових ликовних
медија - професор ликовне културе, дипломирани уметник
фотографије - професор ликовне културе, дипломирани
сликар - професор, дипломирани вајар, дипломирани вајар
- професор, дипломирани графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар
зидног сликарства, дипломирани графичар, дипломирани
графичар - професор, професор ликовних уметности, мастер ликовни уметник (завршене основне академске студије
из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), мастер примењени уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рестауратор (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна), мастер дизајнер (завршене основне академске
студије из области ликовне уметности, односно примењене уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности, лице са завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; одговарајући стручни називи за наставника српског језика и књижевности: професор
српског језика и књижевности, професор српског језика и
књижевности са општом лингвистиком, професор српске
књижевности и језика, професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог
српског језика са јужнословенским језицима, дипломирани
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност, профе-

сор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима,
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани филолог
за српски језик и књижевност, професор српског језика и
књижевности у одељењима за националне мањине, професор српског језика и српске књижевности, дипломирани
компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком)), мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски
језик и Српски језик и компаративна књижевност). Кандидат мора имати и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, не сме бити осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 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 да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, држављанство Републике Србије, мора знати
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете.
Заједно са пријавним формуларом кандидати достављају и
следећу документацију: диплому, дозволу за рад - лиценцу,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, очитану личну карту, уверење да нису осуђивани,
лекарско уверење. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити
лично у школи или послати поштом на адреси: ОШ „Доситеј Обрадовић“ Црквена Водица, 38212 Обилић.

К РА Г У Ј Е В А Ц
МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5
тел. 034/305-126

Наставник клавира/корепетитор
у основној и средњој музичкој школи
5 извршилаца
Наставник клавира
у основној и средњој музичкој школи
3 извршиоца
Наставник корепетитор
у основној и средњој музичкој школи
Наставник гитаре
у основној и средњој музичкој школи
2 извршиоца
Наставник хармонике
у основној и средњој музичкој школи
Наставник тамбуре - мандолине
у основној и средњој музичкој школи
Наставник тамбуре
у основној и средњој музичкој школи
Наставник соло певања и читања с листа
у основној и средњој музичкој школи
Наставник саксофона
у основној и средњој музичкој школи
Чистачица
у основној и средњој музичкој школи
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Наставник обое
у основној и средњој музичкој школи,
са 70% радног времена
Наставник виолине
у основној и средњој музичкој школи,
са 90% радног времена
Наставник музичке продукције, МИДИ,
технологија звучно-музичког процеса
аудио, аудио-видео техника, дизајн
звука за медије, аудио-визуелна техника
у основној и средњој музичкој школи,
са 90% радног времена
УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/17 и 27/2018 - други закони, 10/2019 и 6/2020), у радни
однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање 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. Одговарајуће образовање има лице које је стекло
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања наставника за послове за које је конкурс расписан предвиђени су:
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.
16/15, 11/16 и 2/17). За обављање послова наставника на
неодређено време, уз достављање доказа о образовању 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 (чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања).
ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат
треба да достави: оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколико
диплома још није издата; извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од
6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је приложена
диплома о стеченом образовању, а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или сведочанство
средње школе), уверење полицијске управе да кандидат
није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1
тачка 3 Закона о сновама система образовања и васпитања.
За обављање послова чистачице/помоћног особља тражи
се доказ о стеченом основном образовању. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, који се одштампан доставља школи
заједно са потребном документацијом. Кандидати који буду
позвани од стране школе дужни су да приступе провери
психофизичких способности коју врши надлежна служба
за послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу контакт телефон, како би били обавештени о поступку провере психофизичких способности. Пријаве кандидата који не
приступе провери психифизичких способности неће се разматрати. Документа се предају у оригиналу или у овереној
фотокопији, путем поште или непосредно у секретаријату
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Молбе са потребним документима слати на
горе наведену адресу.
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УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
„НАША МЛАДОСТ”
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-096

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17,
113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020)
и то: 1) да има средње образовање у трајању од 4 године:
средња медицинска школа, васпитачки смер; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
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 кривична дела из групе
кривичних 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 васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020). Уз пријавни
формулар кандидати треба да доставе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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 (издато од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци); уверење
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); доказ да кандидат зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику;
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене
и непотпуне и пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве достављати лично или поштом, са назнаком: „Пријава на
конкурс“, на адресу: Установа за децу предшколског узраста
„Наша младост“ Лапово, 34220 Лапово, Михајла Пупина 2.

ОШ „МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА”

ни преступ у вршењу раније дужности; држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора, а ако изабрани директор нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.
Кандидати достављају школи попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја заједно са потребном документацијом којом се доказује испуњеност услова, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно дозволи за рад за
наставника, васпитача и стручног сарадника; потврду о раду
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о неосуђиваности за кривична
дела Министарства унутрашњих послова да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора школе; уверење основног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела; уверење Привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
доказ о знању српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); дозволу за рад, обуку и положен
испит за директора, а ако изабрани директор нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања; доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима - не старији од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре ступања на дужност; извод из матичне
књиге рођених; биографију са кратким прегледом радног
искуства, а кандидат може да достави и предлог програма
рада директора, као и друге прилоге којима доказује успехе у наставно-педагошком раду, организационе и менаџерске способности. Уколико се на конкурс пријављује лице
које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора и оцену спољашњег вредновања или изјаву о разлозима недостављања доказа о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Уз
претходно наведену документацију кандидати достављају и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико га кандидат поседује. Рок за подношење пријава на конкурс за избор
директора школе је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс се подносе у
затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за директора“,
препорученом поштом на адресу: Основна школа „Милан
Илић Чича“, Књаза Милоша 88, 34300 Аранђеловац. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Школа нема обавезу враћања документације пријављеном
кандидату. Ближе информације о конкурсу могу се добити
од секретара школе, путем телефона: 034/711-515 локал 13,
сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Секретар Факултета

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88
тел. 034/711-515 локал 13

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 став 1, 2 Закона основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020-даље: Закон) за
наставнике основне школе, за педагога и психолога; да има
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање и давање мита; за кривична дела 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 лице није осуђивано правоснажном пресудом за привред-

УСЛОВИ: високо образовање - правни факултет на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 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 пропису који је уређивао високо образовање пре 10.
септембра 2005. године, најмање три године радног искуства.

Самостални стручно-технички сарадник,
шеф Одсека за опште и правне послове
на одређено време до 24 месеца
УСЛОВИ: високо образовање - правни факултет, на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 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 пропису који је уређивао високо образовање пре 10.
септембра 2005. године, једна година радног искуства.

Самостални стручно-технички сарадник,
шеф Одсека за наставу и студентска
питања
на одређено време до 24 месеца
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Наука и образовање
УСЛОВИ: високо образовање - правни факултет, на студијама другог степена (мастер академске студије, односно 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, једна година радног искуства.

Књижничар
УСЛОВИ: средње образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: радну биографију, копију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге
рођених, уверење из МУП-а о некажњавању. Пријаве слати
на адресу: Правни факултет у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОЛИЈА“
37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3
тел. 037/811-354

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе може да буде лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за васпитача или стручног
сарадника, 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. Кандидат за директора предшколске установе
може да буде и лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона, за васпитача, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година
рада у предшколској установи на пословима васпитања и
образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат, поред одговарајућег образовања из члана 140
ст. 1-3 Закона, треба да испуњава и услове из члана 139
Закона: 1) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 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, одузимањем
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3) да има држављанство Републике Србије;
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (ако је потребно).
ОСТАЛО: Кандидат уз формулар за пријем у радни однос
у установи образовања и васпитања (може се преузети са
веб-адресе Министарства просвете, науке и технолошког
развоја - www. mpn.gov.rs), подноси: 1) биографске податке, односно радну биографију са кратким прегледом кретања у служби, адресом и контакт телефоном; 2) оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 3)
оверену копију лиценце (дозволе за рад), односно уверења
о положеном стручном испиту; 4) оригинал потврду о радном искуству од најмање осам, односно десет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 5) уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност
директора установе - доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника
ако је надзор вршен, односно ако стручно-педагошки надзор није вршен изјаву да надзор није вршен) - оверену
фотокопију; 6) уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора установе - доказ
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (ако стручно-педагошки надзор
установе није вршен и није вршено вредновање установе
изјаву да није вршено) - оверену фотокопију; 7) лекарско
уверење (оригинал или оверену копију, не старије од шест
месеци) којим доказује да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 8) оригинал или оверену копију уверења основног суда (не старије
од 6 месеци) да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
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- за кривична дела примање и 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
заштићеним међународним правом; 9) оригинал или оверену копију уверења вишег суда (не старију од 6 месеци) да
против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношење решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело 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,
за кривична дела из надлежности вишег суда; 10) оригинал
или оверену копију уверења привредног суда (не старије
од 6 месеци) да кандидат није правноснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности; 11) оригинал или оверену копију извода из казнене евиденције МУП
Републике Србије (не старији од 6 месеци) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 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; 12) уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); 13) извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 14) доказ да зна српски језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање из чл. 140 Закона о основамао бразовања и
васпитања на српскомјезику, сматра се да је достављањем
доказа о образовању, доставио и доказ да зна српски језик
- оверену копију). Сви наведени докази саставни су део
пријаве на конкурс. Кандидат изабран за директора ПУ који
нема положен испит за директора дужан је да у року од две
године од дана ступања на дужност положи испит за директора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаву заједно са потребном документацијом
доставити на адресу: ПУ „Чаролија”, 37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3, до истека рока, са назнаком „Пријава на
конкурс за избор директора” или лично у администрацији
ПУ. Неблаговремене и непотпуне пријаве, без потребне
документације, неће се узети у разматрање. О резултатима
конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од
дана пријема решења о именовању директора ПУ од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара ПУ,
лично или путем телефона: 037/811-354.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАТА ВЕЉКОВИЋ“
37000 Крушевац, Босанска 21
тел. 037/428-011

Сервирка
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: основна
школа или средње образовање; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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; има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. 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. Уз одштампани
пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија, уверење о држављанству не старије од шест
месеци, оригинал или оверена копија, уверење (извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе) не старије од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена копија); доказ о знању
српског језика односно језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање на другом језику) односно уверење да је положио испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе; радну
биографију са основним подацима (име, презиме, место
пребивалишта, број телефона, школовање). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да
кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.
Пријављивање на наведену адресу Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац, поштом или лично. Ближа
обавештења могу се добити лично или на телефон.

Спремачица
8 извршилаца
УСЛОВИ: основна школа или средње образовање; да лице 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају 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.
Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању, извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена копија, уверење о држављанству не старије од шест
месеци, оригинал или оверена копија; уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) не старије од
шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена копија); доказ о знању српског језика, односно
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање
на другом језику), односно уверење да је положио испит из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; радну биографију са основним подацима
(име, презиме, место пребивалишта, број телефона, школовање). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу
да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу. Пријављивање на наведену адресу Предшколске установе
„Ната Вељковић“ Крушевац, поштом или лично. Ближа обавештења могу се добити лично или на телефон.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАТА ВЕЉКОВИЋ”
37000 Крушевац, Босанска 21
тел. 037/428-011

Руководилац финансијскорачуноводствених послова, шеф
рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
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четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, из области економских наука; положен испит за рачуновође и знање рада на
рачунару; доказ о раду, радно искуство 5 година; да лице
има психичку, физичку и здравствену способност; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. 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. Уз одштампани
пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеном испиту за рачуновође, оверена копија; доказ (потврда) о радном искуству на пословима
руководилац финансијско-рачуноводствених послова, шеф
рачуноводства, оригинал; извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена копија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена
копија; уверење (извод из казнене евиденције надлежне
полицијске управе) не старије од шест месеци, да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена
копија); доказ о знању српског језика, односно језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе само
кандидати који су стекли одговарајуће образовање на другом језику), односно достављају уверење да је положио
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; радну биографију са
основним подацима (име, презиме, место пребивалишта,
број телефона, школовање, кретање у струци са податком
знања рада на рачунару). Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање. Установа нема обавезу да кандидатима врати
приложену документацију по конкурсу. Пријаву доставити
на наведену адресу Предшколске установе „Ната Вељковић” Крушевац, поштом или лично. Ближа обавештења
могу се добити лично или на телефон.

Службеник за заштиту животне средине
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; из области пољопривредних наука - агроекономија, из области заштите животне
средине; да лице има психичку, физичку и здравствену
способност; 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; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 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. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља:
оверену копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена копија; уверење о држављанству не
старије од шест месеци, оригинал или оверена копија; уве-
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рење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске
управе) не старије од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија); доказ
о знању српског језика, односно језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (подносе само кандидати који су
стекли одговарајуће образовање на другом језику), односно
уверење да је кандидат положио испит из српског језика са
методиком по програму одговарајуће високошколске установе; радну биографију са основним подацима (име, презиме, место пребивалишта, број телефона, школовање).
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узети у разматрање. Установа нема
обавезу да кандидатима врати приложену документацију
по конкурсу. Пријаву проследити на адресу Предшколске
установе „Ната Вељковић“ Крушевац, поштом или лично.
Ближа обавештења могу се добити лично или на телефон.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАТА ВЕЉКОВИЋ”
37000 Крушевац, Босанска 21
тел. 037/428-011

Васпитач
23 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
за васпитача (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), односно високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године - васпитач;
високо образовање на студијама првог степена за васпитача (основне струковне студије, основне академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно студијама у
трајању од три године или више образовање за васпитача;
положен испит за лиценцу (дозвола за рад), уколико нема
положен испит за лиценцу (дозволу за рад) има обавезу
полагања испита, (лица без лиценце и приправник); да
лице 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 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. Уз одштампани пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију дипломе или уверења о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном испиту или уверење о положеном испиту за лиценцу
(ако је кандидат полагао) оверена копија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија; уверење
о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или
оверена копија; уверење (извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе) не старије од шест месеци,
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверена копија); доказ о знању српског језика, односно
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе само кандидати који су стекли одговарајуће образовање
на другом језику), односно уверење да су положили испит

из српског језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе; радну биографију са основним
подацима (име, презиме, место пребивалишта, број телефона, школовање, кретање у струци). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део
пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да
кандидатима врати приложену документацију по конкурсу.
Пријаве доставити на наведену адресу Предшколске установе „Ната Вељковић” Крушевац поштом или лично. Ближа
обавештења могу се добити лично или на телефон.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије)
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач или 4. степен стручне спреме, медицинска
школа смер медицинска сестра - васпитач; положен испит
за лиценцу (дозвола за рад), уколико нема положен испит
за лиценцу (дозволу за рад) има обавезу полагања испита
(лица без лиценце и приправник); да лице 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 родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 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. Уз одштампани
пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о положеном стручном испиту или уверење
о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат полагао)
оверена копија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија; уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске
управе) не старије од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена копија); доказ
о знању српског језика, односно језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад (подносе само кандидати који су
стекли одговарајуће образовање на другом језику), односно достављају уверење да су положили испит из српског
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе, радну биографију са основним подацима
(име, презиме, место пребивалишта, број телефона, школовање, кретање у струци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
(лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да кандидатима
врати приложену документацију по конкурсу. Пријаве проследити на адресу Предшколске установе „Ната Вељковић“
Крушевац, поштом или лично. Ближа обавештења могу се
добити лично или на телефон.

Возач
УСЛОВИ: III или IV степен; возачка дозвола Б категорије;
доказ о раду, радно искуство 1 година; да лице има психичку, физичку и здравствену способност; 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
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Наука и образовање
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 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. Уз одштампани
пријавни формулар кандидат доставља: оверену копију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; возачка дозвола Б категорије - копија или очитана;
потврда о радном искуству на пословима возача, оригинал;
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
копија; уверење о држављанству не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија; уверење (извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе) не старије
од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (оригинал или оверена копија); доказ о знању
српског језика односно језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе само кандидати који су стекли
одговарајуће образовање на другом језику), односно уверење да је положен испит из српског језика са методиком
по програму одговарајуће високошколске установе, радну
биографију са основним подацима (име, презиме, место
пребивалишта, број телефона, школовање, кретање у
струци). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Установа
нема обавезу да кандидатима врати приложену документацију по конкурсу. Пријаву проследити на адресу Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац, поштом или
лично. Ближа обавештења могу се добити лично или на
телефон.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37000 Крушевац, Антона Пордушића 5
тел. 037/447-300

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/21. године, односно до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - најмање средње образовање; да има завршен програм обуке
за педагошког асистента; да познаје ромски језик; потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање 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 из казнене
евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а, не
старије од шест месеци; уверење о држављанству; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који образовање
нису стекли на срспком језик) - доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио
испит из српског језика. Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и
10/19) и да имају савладан програм обуке у складу са Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Сл. гласник РС”, број 87/19). Кандидати уз пријаву
треба да доставе: доказ о стручној спреми, оригинал или
оверена копија; уверење о држављанству, оригинал или
оверена копија не старија од 6 месеци; лекарско уверење
подноси се пре закључења уговора о раду; фотокопију личне карте; краћу биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Пријаве се подносе поштом или лично у секретаријату ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Крушевцу на наведену адресу, лично или поштом
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон.
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ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош
тел. 037/655-335

Административно-финансијски радник
на одређено време до повратка одсутног
запосленог, са 50% радног времена
УСЛОВИ: да кандидат има завршену средњу школу (у
трајању од 4 године) и да познаје рад на рачунару; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом
и ученицима, накнадно - пре закључења уговора, потврда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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 - из казнене евиденције при надлежној полицијској управи МУП-а, не старије
од шест месеци; уверење о држављанству; знање српског
језика. Кандидати треба да испуњавају услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника
о организацији систематизацији послова у Основној школи
„Деспот Стефан” Горњи Степош; да имају завршену средњу
школу (у трајању од 4 године, смер економски, рачуноводствени, правни, административни или гимназију). 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 полициској управи МУП-а (не
старији од шест месеци); доказ надлежног суда да се да
се против кандидата не води поступак не старији од шест
месеци, 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). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе поштом
или лично у екретаријату ОШ „Деспот Стефан”на наведену
адресу.

ОШ “СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”
37206 Дворане
тел. 037/3698-104

Школски педагог
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета)
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл.
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закон, 10/2019 и 27/2019);
одговарајући степен стручне спреме одређеног занимања
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018 и 11/2019) и члану 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88/2017): професор педагогије, дипломирани
педагог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог,
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Лица која
су стекла академско звање мастер, односно дипломирани
- мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на којем остварује
образовно-васпитни рад - српски језик. Уз пријаву кандидат треба да приложи: пријавни формулар који попуњава
на званичној интернет страници Министарства, просвете,
науке и технолошког развоја, који штампа и исти прилаже

са документацијом; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод из
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; уверење МУП-а- из казнене евиденције о неосуђиваности
кандидата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; потврду
одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика (само кандидати који образовање нису
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова у
погледу психичке, физичке и здравствене способности кандидат који буде изабран доставља пре закључења уговора
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве достављати на адресу ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане, лично или поштом.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
Бојник, Бојана Тасића 2
тел. 016/821-281

Васпитач
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије),
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), студијама у трајању од три године, више образовање, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.септембра 2005.године - васпитач, у складу са Законом. Општи услови за сва радна места су: поред општих услова за заснивање радног односа
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да
испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачке 1, 2,
3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). Пријава се подноси на формулару са сајта Министарства просвете, науке
и ехнолошког развоја http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc.
Уз пријаву обавезно доставити: кратку биографију са
наведеним искуством у струци и разлозима пријаве за
наведено радно место; оверену фотокопију дипломе о
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених(оригинал или оверене фотокопија); уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или оверене
фотокопија); уверење из казнене евиденције да кандидат није осуђиван не старије од месец дана; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак не старије од месец дана. Кандидати који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену спсобности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Ако више кандидата
испуњава услов за избог комисија може обавити усмени
разговор са кандидатима и на основу усменог разговора
извршити избор између кандидата. Кандидат који буде
био изабран накнадно доставља: уверење о здравственом стању(доставља кандидат који буде био изабран на
конкурсу). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији “Послови”, на адресу: ПУ “Ђука Динић” Бојник, Бојана Тасића 5. Документација по огласу се не враћа. Лице овлашћено за пружање информација о огласу Злата Мишић, на телефон:
016/821-281. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР БУКИЛИЋ“ ТУЛАРЕ
16240 Медвеђа

Наставник српског језика и књижевности
95% радног времена
УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020): на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне академске студије); на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; неосуђиваност у складу са чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2018,
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27/2018 - др. закони 10/2019, 6/2020); држављанство
Републике Србије; познавање српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који кандидат може преузети са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, кандидат подноси: CV; доказ о степену и врсти образовања (оверена фотокопија дипломе); 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); уверење из казнене евиденције
МУП-а (не старије од 6 месеци од дана објављивања
огласа); уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична дела из
чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и
васпитања. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Доказ о психофизичкој
способности кандидата (лекарско уверење) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сва документа кандидати прилажу као оверене копије или у оригиналу,
а неблаговремене и непотпуне пријаве комисија неће
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа “Владимир Букилић” Туларе,
16247 Туларе или донети лично у просторије секретара
школе, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.

НИШ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Трг краља Александра 11

Сарадник у звању асистента за ужу
грађанскоправну научну област, предмет
Облигационо право
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 82 и 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17...6/20 - др. закони), чланом 177
Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу”, бр. 8/17, 6/18, 7/18 и 2/2019), чланом 4 Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа сарадника Правног факултета у Нишу („Билтен Правног факултета “, број 253а/18).
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном
факултету у Нишу, Трг краља Александра 11, 18105
Ниш, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз
пријаву је неопходно доставити: биографију, оригинале
или оверене фотокопије диплома о свим стеченим стручним, академским и научним називима. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на
напред наведени начин, сматраће се неуредним и неће
бити разматране.

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Асистент са докторатом за ужу научну
област Енергетски процеси и заштита
на одређено време
УСЛОВИ: општи и посебни услови су предвиђени Законом о високом образовању, Статутом Факултета заштите на раду у Нишу и Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа сарадника Факултета
заштите на раду у Нишу: научни назив доктора наука из
одговарајуће научне области; смисао за наставни рад;
познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика; објављени научни, односно стручни радови
из области за коју се бира. Као научни назив доктора
наука из одговарајуће научне области сматра се научни
назив доктора наука из научне области Електротехничко и рачунарско инжењерство. Кандидати уз пријаву
подносе: биографију, доказе о испуњености услова
конкурса, списак референтних публикација и прилоге
који документују наводе из пријаве и омогућују увид
у научни рад и стручне квалификације кандидата. Уз
пријаву, кандидати су дужни да попуне образац који је
доступан на интернет страници Факултета. Пријаве се
подносе на адресу: Факултет заштите на раду у Нишу,
Чарнојевића 10а, у року од 8 дана од објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на прописан начин, сматраће се
неуредним и неће бити разматране. Поднета конкурсна
документација неће се враћати кандидатима.
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ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

МОШ „25. МАЈ“

18000 Ниш, Булевар цара Константина 82-86
тел. 018/550-884

36307 Делимеђе
тел. 020/452-991

Наставник математике
за 40% радног времена
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања послова наставика математике 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 из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019
и 2/2020), послове наставника математике може да
обавља: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, дипломирани математичар - професор математике,
диплимирани математичар за математику економије,
професор математике-теоријско усмерење, професор математије - теоријски смер, професор математике и рачунарства, професор информатике-математике,
професор хемије - математике, професор географије
- математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, дипломирани математичар
- астроном, дипломирани математичар - теоријска математике, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом Основни геометрије), дипломирани информатичар, диломирани професор математике - мастер,
дипломирани математичар - мастер, мастер математичар, мастер професор математике. Лице из тачке 13)
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); да кандидат 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 родоскврнуће, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом утврђено 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 (кандидати који су стекли академско звање мастер достављају
и оверену фотокопију дипломе са основних академских
студија), уверење о држављанству (не старије од шест
месеци) оригинал или оверену фотокопију, 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. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана
од дана објављивања конкурса. 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 адресу: Електротехничка
школа „Мија Станимировић” Ниш (за конкурсну комисију), Булевар цара Константина 82-86, 18116 Ниш.

Национална служба
за запошљавање

1. Наставник биологије
у издвојеном одељењу школе у Коничу,
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до 31.08.2021.
године
2. Наставник биологије
у издвојеном одељењу школе у Морани,
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до 31.08.2021.
године
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника
биологије може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: има одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања; психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; није осуђиван за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије;
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
попуњен пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања. Уверење о психофизичкој и
здравственој способности за рад са ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања. Разговор са
кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „25. мај”
Делимеђе, о чему ће кандидати бити обавештени. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће узети у разматрање. Пријаве са документима слати на адресу: Основна школа „25. мај”, Делимеђе, 36307
Делимеђе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе путем телефона: 020/452-991.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

1. Наставник историје
2. Наставник музичке културе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 до 142 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање,
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. уверење о држављанству,
5. да зна српски језик, ако се образовно-васпитни рад
остварује на језику националне мањине осим услова из
става 1 члана 139 лице мора да има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Усло-

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

Наука и образовање
ве из става 1. овог члана доказује се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о
испуњености услова из става 1 тачка 1, 3 и 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из члана
1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
преузет са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, који заједно
са потребном документацијом достављају школи у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе запошљавања „Послови“, на адресу:
ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“ Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8
дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник српског као нематерњег
језика
на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чланом 139 до 142 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1. одговарајуће образовање,
2. психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, 3. потврда да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
уверење о држављанству, 5. да зна српски језик, ако се
образовно-васпитни рад остварује на језику националне
мањине, осим услова из става 1 члана 139, лице мора да
има и доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1, 3 и 5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс а доказ из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, који заједно са потребном документацијом
достављају школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ
„Рифат Бурџовић Тршо“, Тутин, Његошева 15. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8
дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у Драги, на
одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат
који, поред општих услова прописаних Законом о раду,
испуњава услове прописане Законом о основама система
образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања; има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; није осуђиван за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије;
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

Бесплатна публикација о запошљавању

попуњени пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете; доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о познавању језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања.
Уверење о психофизичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос, а изабрани су у ужи избор, упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања.
Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама
ОШ „Алекса Ђилас Бећо“ Мојстир, о чему ће кандидати
бити обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са документима слати на адресу: Основна школа „Алекса Ђилас
Бећо”, Мојстир, 36320 Тутин. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем телефона 020/620-076.

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
36309 Рибариће
тел. 020/821-110

Професор математике (67% радног
времена) и информатике (33% радног
времена)
на одређено време до повратка
запослене са одсуства са рада ради неге
детета, а најдуже до 04.05.2021. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање и да испуњава одређене услове, у складу са
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик
на ком се остварује образовно-васпитни рад (настава се
реализује на босанском језику). Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати уз пријаву подносе следећа документа: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; доказ о стручној
спреми; попуњен пријавни форумлар (налази се на интернет страници Министарства); уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење да лице није
кажњавано или осуђивано (за дела која су наведена); уверење да се не води кривични поступак и истрага; доказ
(уверење/сертификат) да зна српски језик и језик на ком
се остварује образовно-васпитни рад (настава се реализује на босанском језику), а обавезно доставити (важи
за наставнике и стручне сараднике): доказ да кандидат
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду, уверење и сл.) из члана 142 става 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(од најмање 30 бодова, у складу са Европским системом
преноса бодова). Предвиђена је претходна психолошка
процена способности кандидата за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Лекарско
уверење кандидати достављају приликом закључивања
уговора о раду. Пријаве са документацијом (оверене
фотокопије или оргинали) слати на адресу: ОШ „Меша
Селимовић”, 36309 Рибариће. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближе информације могу
се добити путем телефона 020/821-110.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21426 Вајска, Маршала Тита 33
тел. 021/775-873

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне 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 пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године); поседовање дозволе за
рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова,
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. истог
закона, то јест високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање, за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи, после
стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству,
односно извод из матичне књиге рођених), не старији од
6 месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим
језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања не старији
од 6 месеци; 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 (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Докази о испуњености 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
интервију 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 званичној
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Наука и образовање
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља лично
или поштом на горе наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс за избор директора
школе”, радним даном од 08.00 до 13.00 часова. 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 се могу добити у секретаријату школе, на телефон 021/775-873, радним даном од
08.00 до 13.00 часова.

12. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(Нефрологија и клиничка имунологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
13. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

14. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

1. Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Физиологија
на неодређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

15. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Ургентна медицина
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хистологија и ембриологија
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

16. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Максилофацијална хирургија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Фармакологија са токсикологијом и
клиничком фармакологијом
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)

17. Сарадник за избор у звање асистента
са докторатом за ужу научну област
Геријатрија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

4. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Геријатрија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
5. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Општеобразовну и општемедицинску
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
6. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Здравствена нега
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
7. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Хигијена
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
8. Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Дерматовенерологија
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
9. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Фармакологија са
токсикологијом
на одређено време, пуно радно време
(40 сати на Факултету)
10. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом (Пластична хирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
11. Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(Нефрологија и клиничка имунологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
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18. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Интерна медицина
(Пулмологија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
19. Сарадник за избор у звање асистента
за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (Онколошка
хирургија)
на одређено време, непуно радно време
(15 сати на Факултету)
Услови за радно место 1: VIII степен стручне спреме,
научни назив доктора наука из области за коју се бира и
остали услови за редовног професора утврђени чланом
74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за
избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
23. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови за радна места 2-8: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се
бира и остали услови за ванредног професора утврђени
чланом 74. Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
чланом 22. Правилника о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови
Сад.
Услови за радна места 9-13: VIII степен стручне
спреме, научни назив доктора наука из области за коју
се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 74.
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у
Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21.
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови за радна места 14-17: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из уже научне области
из које се бира а који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8.
Остали услови утврђени су чланом 85. Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 34.
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета Нови Сад.

Услови за радна места 18-19: студент докторских студија, са завршеним интегрисаним академским студијама
медицине, који је сваки од претходних степена студија
завршио просечном оценом најмање 8. Остали услови
утврђени су чланом 84. Закона о високом образовању,
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом
33. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у
установи која је наставна база Факултета. За кандидате
који се први пут бирају у звање доцента способност за
наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 17 и 21
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета
Нови Сад о начињу извођења и валоризацији приступног
предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије
диплома, за клиничке предмете односно за радна места означена у посебним условима овог конкурса доказ о
радном односу у здравственој установи која је наставна
база Медицинског факултета Нови Сад, списак радова и
публикација (у два примерка), ЦД са радовима и публикацијама који су наведени у списку, доказе о њиховом
објављивању, доказ о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности и доказ о некажњавању. Кандидати који су конкурисали на радно место и
у звање доцента и који се први пут бирају у то звање
биће накнадно обавештени о теми, датуму, времену и
месту одржавања приступног предавања, а у складу са
Правилником Медицинског факултета Нови Сад о начину извођења и валоризацији приступног предавања
(објављен на сајту Медицинског факултета Нови Сад).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета Нови Сад, на горе наведену
адресу, са назнаком: „За конкурс”. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ИЗМЕНА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Оглас објављен у публикацији „Послови” 16.09.2020.
године, за стицање звања наставника у звању
доцента или ванредног професора за ужу научну
област Хидротехника и заснивање радног односа,
на одређено време од 5 година, 1 извршилац, мења
се тако да се конкурс расписује за заснивање радног
односа са 10% радног времена. Услови конкурса
остају непромењени.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“
26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-008

Наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука РС), кандидат треба да испуњава услове предвиђене
у члановима 139, 140, 141, 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број
88/17) и то: кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање: у складу са чл. 140
и 141 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице
које је стекло одговарајуће 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
обласи 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 четири
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Наука и образовање
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или вишем
образовањем. Лице из горе наведених ставова мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих је најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има неопходно образовање. Кандидат, такође, треба
да има звање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи. 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 или
физике, односно математика и информатика, о чему је
неопходно доставити доказ о овоме. Кандидат треба и:
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство Републике
Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова
из тачке 5 кандидат доказује дипломом у случају да је
завршио и стекао образовање на српском језику и самим
прилагањем дипломе доказао је испуњеност из услова из
тачке под 5. У случају да је кандидат стекао образовање
на страном језику потребно је да достави доказ да је положио испит из језика на коме се одвија образовно-васпитни
рад по програму одговарајуће високошколске установе.
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе
се уз пријаву на конкурсу, а доказ из тачке 2 изабрани
кандидат подноси приликом закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити:
1. пријавни формулар одштампан и попуњен, 2. диплому, оригинал или оверену фотокопију која није старија
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 3. уверење
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију која
није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве,
4. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за 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, 5. доказ да је положио испит из језика
на коме се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе (само за кандидате
који нису завршили и стекли образовање на српском језику). Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на претходну
психолошку процену за рад са децом и ученицима у НСЗ.
Након пријема резултата психолошке процене конкурсна
комисија ће обавити разговор са кандидатима и донети
решење о избору кандидата. Пријаве на конкурс, са траженом документацијом, доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе: Основна школа „Предраг Кожић” Дубовац,
26224 Дубовац, Цара Лазара 94.

Наставник српског језика
са 72,22% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарадник
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образо-
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вање на: студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне обласи 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 четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно, наставник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од три године или вишем образовањем. Лице
из горе наведених ставова мора имати образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова од којих је
најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има неопходно образовање. Кандидат, такође, треба
да има звање у складу са 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, 11/19, 2/20 и 8/20), 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености
услова из тачке 5 кандидат доказује дипломом, у случају
да је завршио и стекао образовање на српском језику
и самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност из
услова из тачке под 5. У случају да је кандидат стекао
образовање на страном језику, потребно је да достави
доказ да је положио испит из језика на коме се одвија
образовно-васпитни рад по програму одговарајуће
високошколске установе. Докази о испуњености услова
из тачке 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурсу,
а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити: 1. пријавни
формулар одштампан и попуњен, 2. диплому, оригинал
или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у
тренутку подношења пријаве, 3. уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију која није старија
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 4. доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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, 5. доказ да је положио испит из језика
на коме се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе (само за кандидате који нису завршили и стекли образовање на српском
језику). Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима у
НСЗ. Након пријема резултата психолошке процене конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима и
донети решење о избору кандидата. Пријаве на конкурс,
са траженом документацијом, доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа „Предраг Кожић“
Дубовац, 26224 Дубовац, Цара Лазара 94.

Радник на одржавању хигијене - чистач
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17
- одлука РС), кандидат треба да испуњава услове предвиђене у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17) и то:
кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. да има
одговарајуће образовање, завршену основну школу, 2.
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4.
да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Доказ о испуњености услова из тачке 5 кандидат
доказује сведочанством у случају да је завршио и стекао
основно образовање на српском језику и самим прилагањем уверења о завршеној основној школи или сведочанства, доказао је испуњеност из услова из тачке под 5.
У случају да је кандидат стекао образовање на страном
језику, потребно је да достави доказ да је положио испит
из језика на коме се одвија образовно-васпитни рад по
програму одговарајуће високошколске установе. Докази
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз
пријаву на конкурсу, а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Неопходно је доставити: 1.
пријавни формулар одштампан и попуњен, 2. сведочанство о завршеној основној школи или уверење, оригинал
или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у
тренутку подношења пријаве, 3. уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију која није старија
од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, 4. доказ да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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, 5. доказ да је положио испит из језика
на коме се одвија образовно-васпитни рад по програму
одговарајуће високошколске установе (само за кандидате који нису завршили и стекли образовање на српском
језику). Кандидати који испуњавају услове за пријем у
радни однос и уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену за рад са децом и ученицима у
НСЗ. Након пријема резултата психолошке процене конкурсна комисија ће обавити разговор са кандидатима и
донети решење о избору кандидата. Пријаве на конкурс,
са траженом документацијом, доставити у року од 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе: Основна школа „Предраг Кожић“
Дубовац, 26224 Дубовац, Цара Лазара 94.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30

Андрагошки асистент
на одређено време за школску
2020/2021. годину
УСЛОВИ: 1. Послове андрагошког асистента може
да обавља наставник, стручни сарадник и лице које
испуњава услове за пријем у радни однос, утврђене
чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања и има најмање средње образовање; андрагошки асистент мора да има и савладан програм обуке
за оспособљавање за рад са одраслима: „Интегрални
програм обуке за остваривање програма Функционалног
основног образовања одраслих“, сходно Правилнику о
условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање наставног плана и
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Наука и образовање
програма основног образовања одраслих („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр.13/2013); 2. да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), уверење из казнене евиденције (не старије од
6 месеци), доказ о знању српског језика на којем остварује образовно-васпитни рад је у обавези да достави
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику, док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на српском језику испуњеност овог услова
доказује дипломом о стеченом образовању коју прилаже
и професионалну биофрафију. Уколико се подносе фотокопије докумената, морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Претходну психолошку процену способности кандидата за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију о испуњености услова за рад на наведеном радном
месту, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају на адресу школе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”
Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел/факс: 013/742-812
e-mail: nradost@mts.rs

Васпитач
на одређено време ради замене
запосленог на функцији директора, а
најкасније до истека мандата директора
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. год.,
на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање - васпитач. Кандидати поред услова о стеченом одговарајућем образовању и додатног
услова морају испуњавати и следеће услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике
Србије; знање српског језика. Уз одштампан пријавни формулар, који се попуњава на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат доставља и следећу документацију:
радну и личну биографију са адресом и контакт телефоном - CV; 2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, не старије
од 6 месеци), васпитач доставља оригинал или оверену
фотокопију уверења или другог одговарајућег документа којим се доказује да има образовање из психолош-
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ких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова, и то најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, односно да су на студијама положили испите
из психологије и педагогије и оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ 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 (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат зна
језик на коме остварује образовно-васпитни рад - српски
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који
су образовање нису стекли на српском језику, а доказује
се потврдом одговарајуће високошколске установе да је
кандидат положио испит из српског језика. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а осталу потребну документацију,
заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формуларом достављају установи непосредно или путем
поште на адресу: Предшколска установа „Наша радост”,
Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10, са назнаком „Пријава
на конкурс ______ (навести радно место на које се кандидат пријављује). Изабрани кандидат је дужан да пре
закључивања уговора о раду достави лекарско уверење
о здравственој способности. Информације о конкурсу
могу се добити у предшколској установи и на телефон
013/742-812, радним даном од 07.00 до 15.00 часова.
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Наставник предметне наставе математика
са 88,89% радног времена
Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене
привремено одсутне заопослене до
њеног повратка са одсуства ради неге
детета, а најкасније до 09.04.2021.
године
Наставник предметне наставе - физика
са 40% радног времена, на одређено
време ради замене директора у првом
мандату, а најкасније до 14.03.2021.
године
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако: 1. има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020): за радно место
наставник предметне наставе - математика: професор
математике, дипломирани математичар, дипломирани
математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар - информатичар, професор
математике и рачунарства, дипломирани математичар за
математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани
математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и физике, мастер професор
математике и информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер

математике - мастер (са изборним предметом Основи
геометрије), дипломирани математичар - професор
математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије
- математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење,
професор математике - теоријски смер, дипломирани
математичар и информатичар; дипломирани математичар - механичар; мастер професор предметне наставе.
Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер, треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са положеним
испитом из предмета геометрија или основи геометрије)
или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике. За радно место наставник
у продуженом боравку: 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. За
радно место наставник предметне наставе - физика: 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; мастер професор предметне
наставе; лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске
студије на студијским програмима из области физике.
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 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; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: У складу са чланом 154 кандидати попуњавају пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Сваки кандидат који учествује на конкурсу дужан је да достави:
1. попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; 2. потписану пријаву на конкурс са кратком
биографијом; 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; 4. уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 5. извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 6. доказ о неосуђиваности - извод из казне-
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Наука и образовање
не евиденције, који издаје МУП Србије (не старији од
шест месеци); 7. доказ о знању српског језика и језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на том језику, пошто се сматра да они познају језиик на
којем се изводи образовано-васпитни рад); 8. доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду). Напомена: сви докази прилажу се у оригиналу
или овереној фотокопији. Конкурс спроводи конкурсна
комисија, коју именује директор школе. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, о
чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве
телефона које су навели у својим пријавама. Разговор
са канидатима ће се обавити у просторијама школе, а
о месту и времену ће бити благовремено обавештени.
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). Пријаве на
конкурс доставити на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”
Панчево, Змај Јове Јовановића 3, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”, са
назнаком „За конкурс”. За додатне информације можете
се обратити школи на број телефона: 013/346-023, као и
на мејл-адресу: skola@zmajpancevo.edu.rs.

образовно-васпитни рад - српски језик. Услови из члана
139 става 1 Закона 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. 2) Законски услов који се односи на кандидате који
конуришу на неодређено време за радно место играчких предмета. Члан 141 став 5 Закона предвиђа услов за
обављање послова играчких предмета (део који се односи на избор на неодређено време): послове наставника
играчких предмета у балетској школи може да обавља
лице које има најмање средње балетско образовање и
10 година играчке праксе, односно педагошког рада. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству, оригинал или оверену копију код нотара, не старија од 6 мерсеци; извод из књиге рођених
(или оверена копија код нотара, не старија од 6 месеци);
оверену копију код нотара о завршеној школи; уверење
МУП-а о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Пријаве
доставити на адресу: Балетска школа „Димитрије Парлић” Панчево, Жарка Зрењанина 25. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

18313 Црвена Река
тел/факс: 018/4858-806
e-mail: skolacreka@gmail.com

Педагошки асистент
са 50% норме, на одређено време до
краја школске 2020/21. године

Наставник историје
са 70% норме, на одређено време док
траје мировање радног односа одсутном
запосленом за време обављања
функције

УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне спреме, лице које је завршило уводну обуку за педагошког
асистента; које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за 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, које има држављанство Републике Србије,
које зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС доставити: биографију кандидата (CV), оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокпију сертификата о завршеној
обуци за педагошког асистента, оверену фотокопију уверења о држављанству (не старији од 6 месеци) и оверену копију уверења о неосуђиваности, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
на прописаном обрасцу са холограмом. Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и доказима о
испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, лично у школи или на адресу:
ОШ „Јован Аранђеловић“,18313 Црвена Река, са назнаком „За конкурс“. Контакт особа: секретар школе, тел.
018/4858-806.

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник класичног балета
за рад у Зрењанину, издвојено одељење
Наставник савремене игре
Наставник примењене гимнастике
са 30% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до његовог повратка
Наставник енглеског језика и
књижевности
са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до његовог повратка
УСЛОВИ: Услови за прво наведено радно место, односно степен стручне спреме који кандидат мора да има
одређени су: Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној балетској школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 18/2013,
7/2020 и 8/2020). Услови за друго наведено радно место,
односно степен стручне спреме који кандидат мора да
има одређени су: Правилником о врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, број:11/2016, 13/2016 - исправка 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 и 2/2020). Кандидати
који немају положен стручни испит или лиценцу за рад, у
обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 године. Законски услови се односе на све
кандидате, осим члана 141 став 5 ЗОСОВ-а који се односи на кандидате за играчке предмете у балетској школи.
Услови регулисани чл. 139, 140 и 141 став 5 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, број: 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020. године, у
даљем тексту: Закон), налажу да у радни однос у школи
може да буде примљено лице под условима прописаним законом. Члан 139 Закона прописује следеће услове: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да
има психофизичку 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања мита, за кривчно дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује

Бесплатна публикација о запошљавању

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 3 став 6.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) односно да је стекао једно од
следећих звања: професор историје, професор историје
и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер; мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер требада
имају завршене основне академске студије историје.
Кандиат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5)
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са
званичне интернет странице, потребно је да кандидат
достави школи: кратку биографију (CV) , оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, степену и
врсти стручне спреме, прописани чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања, у складу са
чланом 3 став 6. 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, лично у школи или на адресу: ОШ „Јован Аранђеловић“, 18313 Црвена Река, са назнаком: „За конкурс“.
Контакт особа: секретар школе, тел. 018/4858-806.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног
запосленог, до његовог повратка са
функције
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
(у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања) да испуњава услове
у погледу стручне спреме, односно да је: (1) професор,
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик
и југословенску књижевност; (2) професор, односно
дипломирани филолог за југословенску књижевност и
српскохрватски језик; (3) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу
књижевност; (4) професор српскохрватског језика са
јужнословенским језицима; (5) професор југословенске
књижевности и српског језика; (6) професор југословенске књижевности са страним језиком; (7) професор
српског језика и књижевности; (8) професор српске
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Наука и образовање
књижевности и језика; (9) професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски језик и књижевност; (12)
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; (13) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; омпаративна књижевност са
теоријом књижевности); (14) мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна
књижевност); (15) мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла академско звање мастер морају
имати претходно завршене основне академске студије
на студијским програмима Српски језик и књижевност;
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик
са компаратистиком; Српска филологија: српски језик
и књижевност; Србистика; 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
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да
је држављанин Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидат који је
стекао одговарајуће високо образовање по прописима
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005.
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог степена); уверење или потврду
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да
није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје
надлежна полицијска управа; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); кандидати који образовање нису стекли на српском језику, достављају и доказ да познају језик на коме
се остварује образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно потврде
о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који буду
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријавни формулар
са потребном документацијом се подноси лично или се
шаље на адресу: Гимназија Пирот, Српских владара 118,
18300 Пирот, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“ и на огласној табли Националне
службе за запошљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
12233 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 012/638-642

Психолог
са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018, 10/2019, 6/2020), као и да имају одговарајуће
образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017, 13/2018). Докази: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије) или б) на студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има пси-
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хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик - образовно-васпитни рад
се остварује на српском језику. Докази о испуњености
услова о одговарајућем образовању, о неосуђиваности
и знању српског језика саставни су део пријаве за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. 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 запошљавање применом стандардизованих поступака. Решење
о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију
послати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу је секретар школе,
телефон: 012/678-129 или 066/6678-161, у периоду од
7.00 до 14.00 часова. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Бранко Радичевић“, Голубац, Рудничка 9, 12223
Голубац.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120, факс: 012/885-220

Оглас објављен 09.09.2020. године, у публикацији „Послови” број 898, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЛАСТА”
12223 Голубац, Капетан Мишина бб
тел. 012/678-241

си следећа докумената: 1) биографске податке, односно радну биографију; 2) оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем образовању; 3) оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно уверења о положеном
стручном испиту; 4) потврду о 8 година рада у области
образовања уколико кандидат има образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, односно потврду о 10 година
рада у области образовања уколико кандидат има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. овог закона;
5) доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (фотокопија извештаја просветног саветника)
ако га кандидат поседује, у супротном потребно је доставити потврду надлежне школске управе да није вршен
стручно педагошки надзор кандидата; 6) фотокопију
резултата стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора
установе); 7) доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 8) уверење вишег или основног суда
да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони,
10/2019 и 6/2020 - даље: Закон), не старије од 6 месеци;
уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова РС о подацима из казнене евиденцији за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије
од 6 месеци); уверење привредног суда да кандидат није
правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности, у оригиналу или овереној фотокопији
(не старије од 6 месеци); 9) уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); 10) извод из матичне књиге рођених; 11) доказ да кандидат зна српски језик уколико није
образовање стекао на српском језику. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
одштампан формулар доставља заједно са пријавом на
конкурс за избор директора. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања. Адреса: Предшколска
установа „Ласта”, Капетан Мишина бб, 12223 Голубац.
Контакт телефон: 012/678-241.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр, 88/2017,
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020 - даље: Закон)
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање осам
година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег
образовања или лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат изабран за директора
који нема положен испит за директора предшколске
установе дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик. Уз пријаву кандидат подно-

12222 Браничево
тел. 012/666-412
e-mail: os.branicevo@gmail.com

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице 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; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да има обуку и положен испит за директора
(уколико поседује) - изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност; има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик; да није правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу дужности. Уз пријаву неопходно
је да кандидат приложи: попуњен формулар за пријаву
на конкурс у установи образовања и васпитања који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, биографију са
кратким прегледом кретања у служби и програмом рада
директора школе, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испита
за лиценцу, оригинал или оверену фотокопију потврде
да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старију од 6 месеци), оригинал
или оврену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује), оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од
6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), 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), 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), оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда
да кандидат није правноснажно осуђен за привредни
прступ у вршењу раније дужности (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности (подносе га само кандидати који су
раније обављали функцију директора школе) - не старије од 6 месеци; 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 (уколи их поседује) - оверена фотокопија. Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће
се потпуном, а изабрани директор биће у обавези да га
положи у року до две године од дана ступања на дужност, а ко има може да достави. Доказ о знању српског
језика доставља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Рок за подношење
пријева је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови”. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Основна школа „Вељко
Дугошевић” Браничево, 12222 Браничево. Непотпуно и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОСАВ СТИКОВИЋ”
Пријепоље
тел. 033/781-999

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 123 став
14 и 15, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) и
услове из Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања („Службени гласник
РС”, број 108/15) и то: 1. да има одговарајуће образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога школе стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
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специјалистичке академске студије) и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука, при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предме, односно за групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
(положен стручни испит-лиценца), 7. да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
8. да је савладало обуку и има 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); 9. да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности; 10. да није покренут кривични
поступак доношењем наредбе за спровођење истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
дношења оптужног предлога за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за
кривична дела примање и давање мита, и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; 2. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника; 3. лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци); 4. оригинал/оверену фотокопију уверења Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 5. оригинал/оверену
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6
месеци); 6. доказ о знању српског језика, на којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику; 7. оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања
(издату по објављивању конкурса); 8. оригинал/оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уколико кандидат
нема положен испит за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 2 године од
дана ступања на дужност), 9. оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од
6 месеци); 10. оригинал/оверену фотокопију уверења
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 6 месеци); 11. оригинал/оверену
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана139 став 1. тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања (не старије
од 6 месеци); 12. 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; 13. пријаву на конкурс, са радном биогра-

фијом и прегледом кретања у служби и стручним усавршавањем, план и програм рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља на адресу: Основна школа „Милосав Стиковић” Пријепоље, Пионирска
1, 31300 Пријепоље, у затвореној коверти, са назнаком
„Конкурс за избор директора школе”, лично или путем
поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон:
033/781-999.

ПРОКУПЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “15. МАЈ”
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,
6/2020) и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005 године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) чл. 140 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет односно групу предмета; да има дозволу за рад
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је прошао обуку
и има положен испит за директора установе; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ или кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дела примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс (формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (овера дипломе
не старија од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу
(овера уверења не старија од 6 месеци); потврду да има
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију са кратким прегледом кретања
у служби; уверење о држављанству Републике Србије и
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о знању
српског језика на ком се изводи образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела (не старији од 30 дана); лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену спсосбност за рад
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); доказ о
стеченом звању уколико га је кандидат стекао; уверење
основног суда да против лица није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога (издато након објављивања
конкурса); уколико се на конкурс пријави лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања; уверење
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привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или фотокопија, не старији од 30
дана), оквирни план рада директора за време мандата, уверење о положеном испиту за директора установе, оригинал или оверену фотокопију (ако га кандидат
поседује). Кандидат изабран за директора школе који
нема положен испит за директора дужан је да у року
од 2 године од дана ступања на дужност положи испит
за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивљња у листу „Послови“. Пријаву
на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставити школи лично или на адресу:
Техничка школа „15. мај“, Ратка Павловића 194, 18400
Прокупље, са назнаком „Пријава на конкурс за избор
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Магационер
са 75% радног времена
(30 сати недељно)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било које струке.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе: оверену копију дипломе или уверења као доказ о
стручној спреми, уверење да нису осуђивани, уверење
о држављанству РС, као и извод из матичне књиге рођених. Кандидат попуњава формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Потребну документацију
заједно са одштампаним формуларом слати на адресу
школе или лично доставити у року од 8 дана од објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Корепетитор
на одређено време, до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: (1) мастер музички уметник, професионални
статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста; (2) мастер музички уметник, професионални статус - камерни
музичар; (3) дипломирани музичар, усмерење пијаниста;
(4) дипломирани музичар - пијаниста; (5) дипломирани
музичар - оргуљаш; (6) дипломирани музичар - чембалиста; (7) академски музичар пијаниста; (8) академски
музичар оргуљаш; (9) академски музичар чембалиста;
(10) дипломирани клавириста. Уз пријаву на конкурс и
одштампан попуњен пријемни формулар са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе да
је кандидат положио српски језик; 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.
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
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чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник теоријске групе предмета
са 50% ангажовања, за рад у издвојеном
одељењу у Лугавчини, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2021.
УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички теоретичар, етномузиколог,
музички педагог или музиколог; (2) мастер композитор;
(3) мастер музички уметник, професионални статус диригент; (4) дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент, музички
педагог; (5) дипломирани композитор; (6) дипломирани
музиколог; (7) дипломирани етномузиколог; (8) дипломирани музички педагог; (9) дипломирани музичар
- педагог; (10) професор солфеђа и музичке културе;
(11) професор музичке културе; (12) дипломирани диригент; (13) академски музичар - композитор; (14) професор музике; (15) професор музичког васпитања; (16)
дипломирани музичар - професор солфеђа. Уз пријаву
на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о држављанству Републике Србије уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе
да је кандидат положио српски језик; 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.
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. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник теоријске групе предмета
са 50% ангажовања, на одређено време
до повратка радника са друге дужности,
а најдуже до 31.08.2021.
УСЛОВИ: (1) мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички теоретичар, етномузиколог,
музички педагог или музиколог; (2) мастер композитор;
(3) мастер музички уметник, професионални статус диригент; (4) дипломирани музичар, усмерење композитор, музиколог, етномузиколог, диригент, музички
педагог; (5) дипломирани композитор; (6) дипломирани
музиколог; (7) дипломирани етномузиколог; (8) дипломирани музички педагог; (9) дипломирани музичар
- педагог; (10) професор солфеђа и музичке културе;
(11) професор музичке културе; (12) дипломирани диригент; (13) академски музичар - композитор; (14) професор музике; (15) професор музичког васпитања; (16)
дипломирани музичар - професор солфеђа. Уз пријаву
на конкурс и одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о држављанству Републике Србије уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе
да је кандидат положио српски језик; 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.
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. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве доставити лично или послати на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник италијанског језика
са 44% ангажовања, на одређено време
до повратка радника са друге дужности,
а најдуже до 31.08.2021.
УСЛОВИ: (1) мастер филолог (студијски програм или
главни предмет, односно профил Италијански језик
и књижевност). (2) професор, односно дипломирани
филолог за италијански језик и књижевност; (3) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански
језик и књижевност). Уз пријаву на конкурс и одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о држављанству Републике Србије - уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику - уверење високошколске установе да
је кандидат положио српски језик; 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.
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. Рок
за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве доставити лично или послати на горе
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Андрагошки асистент
на одређено време за школску
2020/21. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове: 1.
четврти степен стручне спреме и обука за андрагошког
асистента за остварење Функционалног основног образовања одраслих; 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности; 3. неосуђиваност правоснаж-
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Наука и образовање
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца
или да кандидати нису правоснажном пресудом осуђивани 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 лице није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да знају српски језик. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну
биографију; 2. уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених; 3. диплому или уверење о стеченом образовању; 4. уверење о неосуђиваности које
издаје надлежна полицијска управа; 5. кандидати који
образовање нису стекли на српском језику потребно је
да приложе доказ о знању српског језика. Андрагошки
асистент пружа помоћ и додатну подршку полазницима и
кандидатима, у складу са њиховим потребама, сарађује са
извођачима активности образовања одраслих и стручним
сарадницима, сарадницима, организацијама и удружењима и јединицом локалне самоуправе, у циљу квалитетнијег остваривања активности образовања одраслих. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме
бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству и о
неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су
достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или
телефоном: 026/4617-380.

Наставник енглеског језика
са 20 радних сати (50% норме), на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до престанка
функције помоћника директора)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове:
1. занимање - једно од наведених: професор, односно
дипломирани филолог за енглески језик и књижевност,
дипломирани професор енглеског језика и књижевности,
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2. поседовање психичке, физичке и
здравствене способности; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или
да кандидати нису правоснажном пресудом осуђивани за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, а заједно са одштампаним
пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, 3. диплому или уверење о стеченом образовању, 4. уверење о неосуђиваности које издаје надлежна полицијска управа, 5. кандидати који образовање нису
стекли на српском језику потребно је да приложе доказ
о знању српског језика. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је
тражена документа приложити у оригиналу или оверене
фотокопије (овера не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не смеју бити
старији од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме бити
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, лично или телефоном: 026/4617-380.

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуне следеће услове:
1. занимање - једно од наведених: 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); 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способности; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или да кандидати нису правоснажном
пресудом осуђивани за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да знају српски
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи достављају: 1. радну биографију, 2. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених, 3. диплому или уверење о
стеченом образовању, 4. уверење о неосуђиваности које
издаје надлежна полицијаска управа, 5. кандидати који
образовање нису стекли на српском језику потребно је
да приложе доказ о знању српског језика, 6. лица са
академским мастер образовањем достављају диплому
или уверење о завршеним основним студијама. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно је тражена документа приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме
бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству и о
неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су
достављене неоверене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, лично или
телефоном: 026/4617-380.

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

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
директора са функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл
140 Закона о основама система образовања и васпитања
и члана 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи,
као и да доставе све неопходне доказе о испуњености
услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на конкурс
(са радном биографијом) кандидати треба да доставе
и попуњен пријавни формулар објављен на завничној интернет страници Министарства, који достављају
са оригиналима или овереним фотокопијама докумената, којима доказују да испуњавају услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству, да нису осуђивани за кривична дела
предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система, не старије од 6 месеци; да код њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе од 8 до 14 сати или поштом на адресу: 11318 Милошевац, Трг јединства 13. Особа за контакт: секретар школе,
Даниел Ранковић, 064/1943-808.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Васпитач
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
а) да има одговарајуће образовање за васпитача стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер
струковне студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; на студијима
првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање
за васпитача; б) да има дозволу за рад - лиценцу; ц) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом (доказ се подноси пре закључења уговора о
раду), 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
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; е) да има држављанство Републике
Србије; ф) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Пријаве послати на адресу: Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз
пријаву доставити: попуњен формулар који се налази
на званичној интернет странице Министарства просвете, биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење/потврду о лиценци, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), доказ да лице није осуђивано за кривична дела
из тачке 2. конкурса из МУП-а, не старије од 6 месеци.

МУЗИЧКА ШКОЛА
”ПЕТАР КОЊОВИЋ”
25000 Сомбор, В. П. Бојовића 9
тел. 025/412-054
e-mail: mspks@sbb.rs

1. Наставник клавира
4 извршиоца
2. Наставник клавира и корепетитор
издвојено одљење у Оџацима, за 90%
норме
3. Наставник тамбуре
за 61,85% норме
4. Наставник гитаре
2 извршиоца
5. Наставник лимених дувачких
инструмената
6. Наставник хармонике
издвојено одељење у Оџацима
7. Наставник дириговања
8. Наставник соло певања
издвојено одељење у Оџацима
12 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба да
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да имају одговарајуће образовање (видети даље у тексту), б) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
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Наука и образовање
ученицима; в) нису осуђивани правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примање 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 (доказује се потврдом
високошколске установе на којој је кандидат стекао неопходно звање.) Одговарајућим образовањем сматра се:
1. наставник клавира: (1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; (2) дипломирани музичар - пијаниста;
(3) академски музичар пијаниста; (4) мастер музички
уметник, професионални статус - клавириста; (5) дипломирани клавириста. 2. наставник клавира и корепетитор: (1) дипломирани музичар, усмерење пијаниста; (2)
дипломирани музичар - пијаниста; (3) академски музичар пијаниста; (4) мастер музички уметник, професионални статус - клавириста; (5) дипломирани клавириста.
3. наставник тамбуре: (1) дипломирани музичар гитариста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач - тамбураш; (2) дипломирани музичар контрабасиста са завршеном средњом
музичком школом, образовни профил музички извођач
- тамбураш; (3) дипломирани музички педагог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач - тамбураш; (4) дипломирани професор солфеђа и музичке културе са завршеном средњом
музичком школом, образовни профил музички извођач
- тамбураш; (5) дипломирани музичар харфиста са завршеном средњом музичком школом, образовни профил
музички извођач - тамбураш; (6) мастер музички уметник, професионални статус - гитариста, контрабасиста
или харфиста са завршеном средњом музичком школом,
образовни профил музички извођач - тамбураш; (7)
мастер теоретичар уметности, професионални статус музички педагог са завршеном средњом музичком школом, образовни профил музички извођач - тамбураш;
(8) професор солфеђа и музичке културе са завршеном
средњом музичком школом, образовни профил музички
извођач - тамбураш. 4. наставник гитаре: (1) дипломирани музичар, усмерење гитариста; (2) дипломирани музичар - гитариста; (3) академски музичар гитариста; (4)
мастер музички уметник, професионални статус - гитариста. 5. наставник лимених дувачких инструмената: (1)
дипломирани музичар, усмерење трубач; (2) дипломирани музичар - трубач; (3) академски музичар трубач; (4)
мастер музички уметник, професионални статус - трубач (5) дипломирани музичар, усмерење тромбониста;
(6) дипломирани музичар - тромбониста; (7) академски музичар тромбониста; (8) мастер музички уметник,
професионални статус - тромбониста. (9) дипломирани
музичар - тубиста; (10) академски музичар тубиста; (11)
мастер музички уметник, професионални статус - тубиста; 6. наставник хармонике: (1) дипломирани музичар,
усмерење акордеониста; (2) дипломирани музичар акордеониста; (3) академски музичар акордеониста; (4)
мастер музички уметник, професионални статус - акордеониста или хармоникаш. 7. наставник дириговања: (1)
дипломирани музичар, усмерење диригент или музички
педагог; (2) дипломирани диригент; (3) дипломирани
музички педагог; (4) дипломирани музичар - педагог;
(5) професор солфеђа и музичке културе; (6) професор
музичке културе; (7) академски музичар - диригент; (8)
мастер музички уметник, професионални статус - диригент; (9) професор музике; (10) професор музичког васпитања; (11) дипломирани музичар - професор солфеђа.
8. наставник соло певања: (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.
Докази о испуњености услова из тачака 5а), в), г) и д)
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова
из тачке б) прибавља се пре закључења уговора о раду.
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. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране

Национална служба
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ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

директора школе.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
6 извршилаца

22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/669-405
e-mail: sm.osmartinci@gmail.com

Наставник математике
са 88,89% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,
27/18, 10/19 и 6/20) и то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка
9 Правилника о степену и врсти 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, 2/2020 и 8/2020);
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 кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
се против кандидата не води истражни поступак; 5) да
има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 3), 4),
5) и 6) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2)
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, потребно
је да кандидат достави школи: кратку биографију (CV)
и податке о свом професионалном развоју (портфолио),
оверену фотокопију дипломе одговарајућег образовања,
степена и врсте стручне спреме, прописаног чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања, у
складу са чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/18, 11/19, 2/2020 и 8/2020); оригинал уверење да није осуђиван, оригинал (не старији од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење
да се против кандидата не води истражни поступак
добија се у суду (оригинал и не старији од 6 месеци),
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге
рођених на прописаном обрасцу са холограмом; уколико
диплома није издата на српском језику - потврду да зна
српски језик, а за лица која нису стекла образовање на
српском језику - доказ о положеном испиту из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатима. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које
нису приложени докази који се траже конкурсом, као
ни пријаве оних кандидата који не испуњавају услове
у погледу образовања, врсте и степена стручне спреме.
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, у
складу са Законом о заштити података о личности („Сл.
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са траженим
документима и доказима о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај”, 22222 Мартинци,
Железничка 2, са назнаком „За конкурс“, информације
на телефон: 022/669-405.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање и то: више образовање, односно одговарајуће високо образовање из области педагошких наука на студијама
првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање
- васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме
се остварује васпитно-образовни рад.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање, и то стечено средње образовање у трајању од
четири године (медицинска сестра - васпитач), одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

Сарадник за унапређивање превентивноздравствене заштите
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање и то више, односно високо образовање из области
медицинских наука на студијама првог степена (основне
струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама
у трајању од три године или више образовање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад.

Сарадник - медицинска сестра за
превентивно-здравствену заштиту и негу
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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Наука и образовање
УСЛОВИ: Кандидат треба да има: одговарајуће образовање и то стечено средње образовање здравствене
струке у трајању од четири године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне формулар за
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без приложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним и неће бити
узете у разматрање. Уз попуњени пријавни формулар
потребно је приложити: 1. радну биографију (CV), тачну
адресу пребивалишта, контакт телефон и имејл-адресу;
2. доказ о стеченом образовању; 3. доказ да кандидат
није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/2020)
и то: уверење надлежног суда да се против кандидата
не води кривични поступак, да оптужница није ступила
на правну снагу и није покренута истрага (не старије од
шест месеци) и уверење из казнене евиденције издато
од стране надлежне полицијске управе МУП-а (не старије од 6 месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5. извод из матичне
књиге рођених (нови образац са холограмом - трајно
важење); 6. доказ о знању српског језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском језику,
потребно је да достави уверење да је положио испит из
српског језика са методиком, по програму одговарајуће
високошколске установе). Сва приложена документација
мора бити у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник
РС”, број 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Приложена
конкурсна документација неће се враћати кандидатима.
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично или путем препоручене пошиљке на
адресу предшколске установе, са назнаком „За конкурс
за заснивање радног односа за: назив посла“, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити
у предшколској установи, у кадровској служби, на телефон: 022/311-223 од 8.00 до 14.00 сати. Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154
став 7 Закона.

ОШ „СЛОБОДАН САВКОВИЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214
e-mail: ossbanovci@mts.rs

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред одговарајућег образовања
(завршена основна школа, I степен стручне спреме),
треба да испуњава и друге услове у складу са чл. 139
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закон, 10/2019 - даље закон и 6/2020); кандидат
мора имати психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; кандидат не сме бити
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 обзи-
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ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издаје МУП); кандидат мора имати држављанство
Републике Србије; кандидат мора знати српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду, а докази о испуњености осталих
услова су саставни део пријаве на конкурс. Доказ о
испуњености услова: уз пријавни формулар (који кандидати преузимају са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја), који се
налази у делу „Ново на сајту”, на адреси: http:// www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, кандидат доставља и потписану
пријаву са радном биографијом; оригинал или оверену
фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању (не старије од 6 месеци од дана објављивања
огласа); доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања - уверење из МУП-а (не старије
од шест месеци од дана објављивања огласа); уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци од дана објављивања огласа); извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци од дана
објављивања огласа); доказ да зна српски језик кандидат доставља само уколико образовање није стекао на
српском језику. Пријаве на конкурс за избор чистачице
подносе се у затвореној коверти, лично или путем препоручене пошиљке на адресу: Основна школа „Слободан Савковић“, Стари Бановци, Грчка 31, уз напомену „Конкурс за радно место чистачице - не отварати”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање, као ни фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежних органа. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријавом на конкурс кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Сва потребна обавештења о конкурсу
могу се добити код секретара школе, на број телефона:
022/351-214.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП ВИШЊИЋ“

22245 Моровић, Краља Петра I 18
тел. 022/736-024

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (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; 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, односно степен и
врста стручне спреме 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, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19).
ОСТАЛО: Остали услови за све кандидате: 1) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 2) 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; 3) имају држављанство
Републике Србије; 4) знају српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете; потписану пријаву са
радном биографијом; оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме (за наставника); доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (за наставника); оверену копију
сведочанства о завршеној средњој школи (за сервирку);

оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који уђу у ужи круг 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 учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које
су навели у својим пријавама. Након обављене психолошке процене способности за рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефона
који напишу на пријави. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: ОШ “Филип
Вишњић” Моровић, 22245 Моровић, Краља Петра I 18,
лично или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110
e-mail: skolanik@gmail.com
Поновљени конкурс

Наставник математике
са 89% норме, 36 радних сати недељно
УСЛОВИ:Ккандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће обавезно образовање у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа
документа, у оригиналу или овереној копији: 1. попуњен
пријавни формулар (одштампан са интернет странице
Министарства просвете); 2. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1. тачка 3) Закона; 4. уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 5. доказ о познавању српског језика - подноси само
кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који
буде изабран биће у обавези да, пре закључења уговора о раду, за документа која је приложио као оверену
копију достави на увид оригинална документа. Рок за
достављање пријава износи 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве на конкурс
достављају се путем поште или лично на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић”, Трг Бранка Радичевића 1, 22422
Никинци. Ближа обавештења могу се добити од секретара школе на телефон: 022/443-110. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Наставник енглеског језика
са 40% норме, 16 радних сати недељно,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог именованог на функцију
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
1. да има одговарајуће обавезно образовање у складу
са Законом о основама система образовања и васпитања
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1. тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања; 4.
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа
документа, у оригиналу или овереној копији: 1. попуњен
пријавни формулар (одштампан са интернет странице
Министарства просвете); 2. диплому о стеченом одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 1. тачка 3) Закона; 4. уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
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Наука и образовање
ци); 5. доказ о познавању српског језика - подноси само
кандидат који није стекао образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат који
буде изабран биће у обавези да, пре закључења уговора о раду, за документа која је приложио као оверену
копију достави на увид оригинална документа. Рок за
достављање пријава износи 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве на конкурс
достављају се путем поште или лично на адресу: ОШ
„Бранко Радичевић”, Трг Бранка Радичевића 1, 22422
Никинци. Ближа обавештења могу се добити од секретара школе на телефон: 022/443-110. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“
24342 Пачир, Школска 1
тел. 024/4744-004

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 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) и чланом 2-7 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 108/2015), односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; б)
студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; 2. на основним студијима 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. Кандидат мора да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да има дозволу
за рад наставника/стручног сарадника (лиценцу), обуку
и положен испит за директора, држављанство Републике Србије, зна српски језик и мађарски језик, на којима се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба
да приложе: радну биографију, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал
или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, 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 школе), потврду
да има најмање осам година година рада у установи
образовања, уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
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кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, за кривично дело примања и давања мита;
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из 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 подоношења оптужног предлога за наведена кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је
да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о његовом раду (извештај
просветног саветника). Кандидат који је претходно
обављао дужност директора школе дужан је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду/
решења о премештају на радно место директора. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању,
уколико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски језик (оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском језику), а доказ да кандидат зна мађарски језик је
оверена фотокопија дипломе/сведочанства о завршеној
средњој школи на мађарском језику или сведочанство
из средње школе да је учио мађарски језик). Напомена: Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је
оверио јавни бележник, а у два примерка достављају се
обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”, на адресу: Основна школа
„Моша Пијаде“, Школска 1, Пачир. За све информације
можете позвати број телефона: 024/4744-004.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

За избор у звање и заснивање радног односа

Сарадник у настави за ужу научну
област Електротехничко инжењерство
на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија или студент мастер
струковних студија или специјалистичких струковних
студија електроструке, који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8. Ближи
услови утврђени су чланом 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” број 88/2017 73/2018, 27/2018 др. Закон, 67/2019, 6/2020 - др. Закони), чланом 11 Правилника о избору у звања наставника и сарадника школе
и чланом 37 Статута Високе техничке школе струковних
студија у Суботици. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама првог
степена електроструке, доказ о статусу студента мастер
академских студија или специјалистичких академских
студија или мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија, доказ о укупној просечној
оцени на студијама првог степена, списак радова као и
саме радове (на захтев Комисије), уверење о држављанству, извод из књиге рођених, доказ да није осуђиван
(прибавља се у МУП-у) и доказ да није под истрагом
(прибавља се у суду).
ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити Секретаријату школе на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

Национална служба
за запошљавање

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

Наставник српског језика и књижевности
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), студије у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.године.
Наставник српског језика и књижевности је потребно да
има једно од следећих звања: 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 српског језика и српске књижевности; професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор
југословенске књижевности са страним језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор српског језика и књижевности; професор српске
књижевности и језика; професор српске књижевности и
језика са општом књижевношћу; професор југословенских књижевности; 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 програм: српски језик; српски
језик и књижевност; српска књижевност; српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са општом
књижевношћу; српска филологија; српски језик и лингвистика, српска филологија, српски језик и књижевност; филологија, модули српски језик и компаративна
књижевност; компаративна књижевност, компаративна
књижевносрт са теоријом књижевности); мастер професор књижевности и језика (србиста); мастер професор
књижевности и језика (компаратиста); мастер професор
предметне наставе; мастер филолог (студијски програм:
српски језик; српски језик и књижевност; српска књижевност; српска књижевност и језик; српска књижевност и језик са општом књижевношћу; српска филологија; српски језик и лингвистика, филологија, модули
српски језик и српски језик и компаративна књижевност). Лице које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије
са студијским програмима српски језик и књижевност,
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик
са компаратистиком, српска филологија, српски језик и
књижевност, србистика.

Наставник мађарског језика и
књижевности
са 63% норме, на одређено време ради
замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), студије у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године.
Наставник мађарског језика и књижевности је потребно да има једно од следећих звања: професор, односно
дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност;
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил мађарски
језик и књижевност); мастер професор - мађарски језик
и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни предмет, односно профил мађарски језик и књижевност); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне односно
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник хемије
са 10,75% норме, на одређено време
ради замене запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), студије у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Наставник хемије је потребно да има једно од следећих звања: професор хемије; дипломирани хемичар;
професор биологије-хемије; професор физике-хемије;
професор географије-хемије; дипломирани инжењер
хемије аналитички смер; дипломирани инжењер хемије,
биооргански смер; дипломирани хемичар опште хемије;
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани
хемичар за истраживање и развој; дипломирани хеми-
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чар-смер хемијско инжењерство, дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар-професор
хемије; дипломирани хемичар-мастер; дипломирани
професор физике-хемије-мастер;дипломирани професор биологије-хемије-мастер; мастер хемичар; мастер
професор хемије; мастер физикохемичар; дипломирани
професор биологије и хемије.

Наставник стручних предмета - подручје
рада електротехника
на мађарском наставном језику
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), студије
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године. Наставник стручних предмета - подручје рада
електротехника мора да има једно од следећих звања:
дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електронике, дипломирани математичар,
смерови: програмерски, рачунарства и информатике, професор информатике, дипломирани инжењер за
информационе система, односно дипломирани инжењер
организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, дипломирани
инжењер рачунарства; дипломирани математичар, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно
завршене основне академске студије у области електротехнике и рачунарства, на свим студијским програмима, мастер инжењер електротехнике и рачунарства,
студијски програм рачунарске комуникације и претходно завршене основне академске студије у области
електротехнике и рачунарства, на студијском програму
рачунарске мреже и комуникације, мастер математичар,
мастер информатичар, мастер инжењер информационих техологија, мастер инжењер организационих наука
(студијски програм информациони системи и техологије или софтверско инжињерство и рачунарске науке),
дипломирани математичар-информатичар. Лица која су
стекла академска звања мастер морају имати у оквиру
завршених студија, положених најмање пет предмета из
области рачунарства и информатике (од тога најмање
један из области програмирање и најмање један из
области објектно орјентисано програмирање) и најмање
два предмета из једне или две следеће области - математика или теоријско рачунарство, што доказују потврдом
издатом од матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане
члановима 139 Закона, и то: има одговарајуће образовање (наведено горе); има психичку, физичку и здравствену способност; није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике
Србије, зна српски језик, односно језик на којем остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије, лекарско уверење, којим се доказује
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), доказ о неосуђиваности, сходно
одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/2018, 10/2019) приликом подношења апликација на конкурс за пријем у радни однос у установи
кандидат попуњава формулар за пријем у радни однос
на званичној интернет страници Министарства и исти
доставља установи. На основу члана 141 став 7 Закона, послове наставника или стручног сарадника, осим
за ромски језик, 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. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве на конкурс слати
на адресу: Средња техничка школа, 24300 Бачка Топола,
Трг Зорана Ђинђића 10, телефон: 024/714-434. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве
неће се узети у разматрање.
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ШАБАЦ
ОШ ”ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

Наставник математике
у издвојеној јединици Варна
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 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 најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. 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 језика 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 листу „Послови”. Неблаговремене пријаве и
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза
К. Лазаревић“ Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац
или лично предати у секретаријату школе, од 08 до 14
часова.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ“
Кремна, Кремна бб
тел. 031/3808-495

Наставник предметне наставе хемије
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
до његовог повратка на посао, тј. до
28.02.2021. године у ОШ „Богосав
Јанковић“ Кремна, ИО Биоска и ИО
Мокра Гора
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидати треба да испуњавају и услове утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон.
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи(„Сл. гл. РС”, бр.11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Кандидат треба да: 1. има одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.као и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног

лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу, или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом образовању,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити лично или поштом на адресу школе: Основна школа
„Богосав Јанковић“ Кремна, Кремна бб, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити
на број телефона: 031/3808-495.

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

Наставник у звање професор струковних
студија за ужу научну област
Информатика и информациони системи
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат мора да испуњава следеће посебне услове: завршене академске студије трећег степена - научни назив
доктора наука из научне, односно стручне области за коју
се бира у звање, који је стечен на акредитованом факултету и акредитованом студијском програму у Републици
Србији или у иностранству (диплома призната у складу
са Законом о високом образовању) или стечено научно
звање доктора наука (VIII степен) из одговарајуће научне-стручне области по пропису који је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, позитивна
оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије; позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног односно научно-наставног
подмлатка; објављена најмање шест научних, односно
стручних радова у међународним, односно домаћим
научним, референтним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова, са рецензијама из
научне, односно стручне области за коју се бира; поседовање најмање осам референци из научне, односно
стручне области за коју се бира, између следећих референци: научни/стручни радови објављени у међународним или домаћим научним часописима или зборницима
са научних/стручних/ скупова; објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, из научне-стручне области за коју се бира; студије и пројекти
(оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту); учествовање или вођење посебних
стручних курсева, семинара или радионица у земљи и
иностранству; рецензирање научних и стручних радова публикованих у међународним, односно домаћим
научним, референтним часописима или зборницима са
научних, односно стручних скупова из научне, односно
стручне области за коју се бира; најмање пет година радног искуства у наставничком звању у научној-стручној
области за коју се бира; поседовање склоности и способности за наставни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да достави следеће доказе: радну биографију
(CV), оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, односно стеченом научном звању; потврду установе или друге организације о радном искуству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење да се против лица не води кривични поступак;
уверење да лице није осуђивано за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или
примања мита; доказе о изборима у наставно и научно
звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно
звање; сертификате, потврде, уверења и друге исправе
издате од научних, стручних и других надлежних организација, организатора научних и стручних скупова, организатора пројеката, научних и стручних часописа, високошколских установа за сваки податак наведен у пријави
који се односи на истраживачки, стручни и професио-
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нални допринос; допринос наставној делатности; допринос стручној, академској и широј заједници и сарадњу
са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству; фотокопију личне карте или очитану личну карту. Пријаве се
подносе Академији струковних студија Западна Србија,
на адресу: Трг Светог Саве 34, 31000 Ужице, са назнаком „За конкурс“. Кандидати конкуришу за радно месту
у Одсеку Ваљево. Рок за пријављивање кандидата по
конкурсу је 15 дана од дана објављивања у јавном гласилу, односно на интернет страници Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

Сарадника у звање асистент за
ужу научну област Финансије и
рачуноводство
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, кандидат мора да испуњава следеће посебне услове: завршене студије другог степена на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму
у одговарајућој научној-стручној области за коју се бира;
сваки од претходних нивоа студија завршен са просечном
оценом најмање 8; статус студента на студијама трећег
степена - докторским студијама из уже научне-стручне
области за коју се бира или звање магистра наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, позитивна
оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; позитивна оцена доприноса развоју наставе и
других делатности Академије; позитивна оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка; поседовање склоности и способности за наставни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави следеће доказе: радну
биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама; оверену фотокопију дипломе
о завршеним мастер студијама; уверење факултета да је
студент докторских студија; потврду установе или друге
организације о радном искуству; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; уверење да се против лица не води кривични поступак; уверење да лице
није осуђивано за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе или примања мита;
сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате
од научних, стручних и других надлежних организација,
организатора научних и стручних скупова, организатора
пројеката, научних и стручних часописа, високошколских
установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на истраживачки, стручни и професионални допринос; допринос наставној делатности; допринос стручној,
академској и широј заједници и сарадњу са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству; фотокопију личне карте
или очитану личну карту. Пријаве се подносе Академији
струковних студија Западна Србија, на адресу: Трг Светог
Саве 34, 31000 Ужице са назнаком: „За конкурс“. Кандидати конкуришу за радно место у Одсеку Ваљево. Рок за
пријављивање кандидата по конкурсу је 8 дана од дана
објављивања у јавном гласилу, односно интернет страници Националне службе за запошљавање. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник у звању предавача за
ужу научну, односно стручну област
Примењена физика
УСЛОВИ: У звање предавача може бити изабрано лице
које има академски назив магистар, односно најмање
стручни назив специјалисте академских студија из
области за коју се бира, који има најмање пет референци из области за коју се бира, способност за наставни
рад и има педагошко искуство. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија Западна Србија и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника. Кандидати уз
пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу магистар,
односно најмање стручни назив специјалисте академских
студија и завршеном факултету, референце из области
за коју се бира, доказ о педагошком искуству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита. Пријаве на
конкурс са биографијом, овереним фотокопијама дипломе и прилозима којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса подносе се у року од 8 дана, од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” (на сајту
Националне службе за запошљавање), на адресу: Академије струкових студија Западна Србија, Трг Светог Саве
34, 31000 Ужице. Пријаве на конкурс достављају се на
CD-у у MS Word-у и у штампаној форми.
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Наставник у звању предавача за
ужу научну, односно стручну област
Општемедицински предмети са
здравственом негом
УСЛОВИ: у звање предавача може бити изабрано лице
које има академски назив магистар, односно најмање
стручни назив специјалисте академских студија из
области за коју се бира, који има најмање пет референци из области за коју се бира, способност за наставни
рад и има педагошко искуство. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом Академије струковних студија Западна Србија и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника. Кандидати уз
пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу магистар,
односно најмање стручни назив специјалисте академских
студија и завршеном факултету, референце из области
за коју се бира, доказ о педагошком искуству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није осуђивано за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита. Пријаве на
конкурс са биографијом, овереним фотокопијама дипломе и прилозима којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса подносе се у року од 8 дана, од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови” (на сајту
Националне службе за запошљавање), на адресу: Академије струкових студија Западна Србија, Трг Светог Саве
34, 31000 Ужице. Пријаве на конкурс достављају се на
CD-у у MS Word-у и у штампаној форми.

ВАЉЕВО
ОШ „СЕСТРЕ ИЛИЋ“

14000 Ваљево, Милована Глишића 45
тел. 014/221-392

Наставник енглеског језика
на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично
тумачење), кандидати морају испуњавати и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19), и то да: 1) имају
одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије);
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3) нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за 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 дискриминаторено понашање; 4) имају држављанство Републике
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад и посебне услове предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: професор,
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и
књижевности, мастер филолог (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или
главни предмет/профил енглески језик), дипломирани
филолог англиста - мастер, мастер професор језика и
књижевности (студијски програм Језик, књижевност и
култура), мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет). Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и одштампани формулар заједно са својеручно
потписаном пријавом на конкурс прилаже: кратку биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању(лица која су стекла
звање мастер поред дипломе мастера морају доставити

и оверену фотокопију дипломе о завршеном основним
студијама); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од шест месеци; уверење
да није осуђиван за горе наведена дела кандидат прибавља у Министарству унутрашњих послова надлежне
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија),
не старије од шест месеци; доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, о чему ће
бити обавештени телефонским путем на број назначен
у пријави. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
прибавља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс,
неће се узимати у разматрање. Пријава се подноси у
затвореној коверти лично или поштанским путем на горе
наведену адресу са назнаком „За конкурс”.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Наставник историје
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе; потврду
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал); уверење о држављанству (оверену фотокопију или оригинал), не старије од 6 месеци;
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; уколико кандидат није стекао основно, 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.
Поред општих услова (члан 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања “Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) кандидати морају
испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 2/2020, 3/2020 и 14/2020). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу.

Библиотекар
са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе; потврду
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал); уверење о држављанству (оверену фотокопију или оригинал), не старије од 6 месеци;
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС; уколико кандидат није стекао основно, 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.
Поред општих услова (члан 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања „Сл. гласник РС” број
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), кандидати морају
испуњавати и посебне услове предвиђене Правилни-
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Наука и образовање
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник СРС - Просветни гласник”, 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017, 13/2018, 2/2020, 3/2020 и 14/2020). Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве
се подносе на горе наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Директор
на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може
се пријавити кандидат који испуњава услове прописана
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања: да има високо, одговарајуће образовање за рад за наставника те врсте школе и подручија рада, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 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 дозволу за рад наставника;
положен стручни испит (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; обуку и положен испит за директора школе; да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да уз
пријаву на конкурс достави и: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту односно испиту за лиценцу; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству РС;
доказ да није осуђиван сходно члану 139 став 1. тачка
3. Закона о основама система образовања и васпитања;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања; радну биографију;
оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности. Директору школе мирује радни однос за време трајања два мандата и
има право да се врати на послове које је обављао пре
именовања. Рок за подношење пријава на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе
непосредно школи или путем поште на горе наведену
адресу. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. За све додатне информације
у вези са конкурсом јавити се секретару школе на тел.
014/411-149.

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104, 271-104

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе треба да испуњава услове
прописане чланом 122 ставови 2 и 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017,
27/2018 - други закони и 10/19) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да има
одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1. и 2.
Закона о основама система образовања и васпитања,
стечено за наставника основне школе у подручју рада:
разредне и предметне наставе у основној школи и педагога и психолога, 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 из става 1 тачка 1 подтачка 2
члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог степена из
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научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен
стручни испит; да има савладану обуку и положен испит
за директора установе; да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; против кога
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за горе наведена кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај
просветног саветника); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора установе). Изабрани кандидат који нема положен испит за директора, дужан је
да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност. 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 (“Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др.
закони), дужност директора може да обавља и лице које
има образовање из члана 140 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника основне
школе, дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи образовања након
стеченог образовања. Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) учесници конкурса достављају следећу
документацију којом доказују да испуњавају прописане услове: биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом плана рада директора школе за
време трајања мандата; оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за избор директора (не
старије од 6 месеци, оригинал); уверења основног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за наведена кривична дела,
(не старије од 6 месеци, оригинал); уверење привредног
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности (не старије од 30 дана од датума објаве конкурса, оригинал); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал);
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); лекарско уверење да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, издато од надлежне
здравствене установе (не старије од шест месеци, оригинал или оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (уколико је кандидат имао појединачни
стручно-педагошки надзор); уколико нема овај извештај,
кандидат доставља краћу изјаву на околност недостављања извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је претходно
обављао дужност директора школе; 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 школе); 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). Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и доставња га оштампаног уз осталу документацију. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Комисија за избор директора ће након обраде конкурсне документације и утврђивања испуњености законом прописаних услова за избор
директора, обавити интервју са кандидатима. Пријаве
са потребном документацијом достављају се у затвореној коверти, лично у канцеларији секретара школе радним даном од 9-13 часова или поштом на горе наведену
адресу са назнаком “Пријава на конкурс за директора
школе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конурс
за избор директора школе неће бити разматране. Школа
нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од секретара
школе на телефон: 014/271-104.

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Наставник математике
са 90% радног времена
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, 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 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; држављанство Републике Србије. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете; оверена
фотокопија диплома којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; уверење о неусуђиваности.
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 оригинал 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 послови). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку
процену способност 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 “Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у
својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригинал или фотокопији овереној у општини, суду или код јавнох бележника
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве
са доказима о испуњености услова слати на горе наведену адресу.

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у
Причевићу, са 90% радног времена
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, 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 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
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Наука и образовање
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3
ЗОСОВ; држављанство Републике Србије. Докази који
се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом; попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете; оверена
фотокопија диплома којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству; уверење о неусуђиваности.
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 оригинал 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 послови). Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује се на психолошку
процену способност 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 “Илија Бирчанин” у Ставама, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити
обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног
бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са доказима о испуњености услова слати
на горе наведену адресу.

В РА Њ Е
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602, 422-245

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2021. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које
испуњава одређене услове: 1. да поседује одговарајуће
образовање, IV степен стручне спреме и завршена обука за педагошког асистента; 2. психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
3. 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 примања или давања мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Репубике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на коме 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 тачке 1),
3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2 овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
1. пријавни формулар (кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и заједно са осталом документацијом достављају школи), 2.
биографију, 3. оригинал или оверену копију дипломе,
односно уверење којим се доказује одговарајуће образовање и обука, 4. оригинал уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), 5. извод из матичне књиге рођених, 6. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународном правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене евиденције МУП-а Србије, оригинал или оверена копија,
не старија од 6 месеци), 7. одговарајући доказ којим се
доказује знање српског језика, сходно члану 141 Закона
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о основама система образовања и васпитања. Пријаве
(пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености услова за пријем, односно заснивање радног односа, слати у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“
у Врању, Јужноморавска 9, 17500 Врање, са назнаком:
„За конкурс“ или лично доставити управи школе. Пријаве
које не испуњавају услове конкурса у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно одговарајућег
образовања, прописаног занимања (стручног назива),
пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтеване
доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања
у поступку пријема у радни однос. Информације поводом
конкурса могу се добити на телефон: 017/421-602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ“
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-825

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 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): 1. да има одговарајуће образовање (члан 140 став 1 и 2 Закона: (1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (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; (3) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, за наставника те врсте школе и подручја рада за
педагога и психолога. Лице из става 1 тачка 1) подтачка
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, 2) дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника (лиценцу), 3) обуку и
положен испит за директора школе (изабрани кандидат који нема положени испит за директора дужан је да
исти положи у року од две године од дана ступања на
дужност), 4) најмање (8) осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5) психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6)
знање језика на коме се остварује образовно васпитни
рад - српски језик, 7) 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; 8) да није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге,
подигнута оптужница или донето решење о одређивању
притвора, 9) да није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности, 10)
да има држављанство Републике Србије. Услови из овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора подноси: 1. оверену копију дипломе о
стеченом образовању; 2. оверену копију дозволе за рад
- лиценцу (оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту), 3. доказ о радном стажу (потврду да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања), 4. оверену копију уверења о положеном
испиту за директора, у складу са законом), 5. уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 масеци, 6. извод из матичне књиге рођених (оверену копију),
7. уверење о неосуђиваности за наведена дела, не старије од 6 месеци, 8. уверење суда да се не води истрага,
да није подигнута оптужница, да се не води кривични
поступак или донето решење о одређивању притвора,
не старије од 6 месеци, 9. доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, лекарско уверење (не старији од 6 месеци), 10.
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Уколико се
на конкурс пријавило лице које је претходно обавља-

ло дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). Рок за подношење пријава на расписани
конкурс: 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити поштом на адресу: Гимназија
„Јован Скерлић“, Моше Пијаде 21, 17510 Владичин Хан,
са назнаком: „Конкурс за директора“ или лично на наведену адресу. Телефон школе: 017/474-825.

ИЗМЕНА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
898, од 09.09.2020. године, исправља се у погледу
трајања конкурса, тако што уместо: 8 дана како
је објављено, треба да стоји: 15 дана (конкурс се
продужава за још 8 дана, укупно 15 дана од дана
објављивања конкурса).

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

17510 Владичин Хан, Село Јелашница
тел. 017/476-250
Техничком грешком у публикацији „Послови“ од
16.09.2020. године, број 899, на страни 44 објављена
је измена огласа. Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ВРШАЦ
ПУ „АНЂЕЛКА ЂУРИЋ”
26340 Бела Црква, Први октобар бб
тел. 013/2851-343

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 6/2020), као и Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/2015
од 24/12/2015): 1. да има одговарајуће високо образовање
за наставника гимназије, за педагога и психолога стечено:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; 2) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице из 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, 2. да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, 3. да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 4. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, 5. 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, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
6. да није осуђивано правоснажном пресудом за привредни
преступ утврђен Законом о основама система образовања
и васпитања, 7. да има држављанство Републике Србије, 8.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Директор установе се именује на период
од 4 године. Изабрани директор који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању (1 оверена копија и 2 обичне копије); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), оригинал или оверена
копија; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1) тачка
3 Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (потврда, уверење или
други документ издат од стране МУП-а РС, не старији од
30 дана); доказ да кандидат није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење привредног суда, не старије од 30 дана), доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак
за кривична дела из члана 139 став 1) тачка 3 Закона
(уверења основног и вишег суда, не старија од 30 дана),
потврду о радном искуству, потврда надлежне установе
да кандидат има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал или копија),
оверен препис или фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује), доказ о познавању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора), извод
из матичне књиге рођених лица која су променила презиме, односно после издавања дипломе (оригинал или
оверена копија). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о
међусобним правима и обавезама. Сва документа морају
бити оверена код јавног бележника. Пријава на конкурс
за избор директора, заједно са потребном документацијом, може се предати у просторијама установе или
препорученом поштом на адресу: Предшколска установа
„Анђелка Ђурић“, Први октобар бб, 26340 Бела Црква, са
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 013/2851-343.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧАРОЛИЈА”
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3
тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања посла васпитача, може бити примљен кандидат који испуњава
следеће услове: има одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или 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; или на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање са звањем васпитач; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; потписану
биографију кандидата; доказ о стеченом образовању
(оверен препис или оверену фотокопију дипломе или
уверења); доказ о држављанству Републике Србије (оригинал/оверена копија уверењу о држављанству); фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал/оверена копија уверења о неосуђиваности. Лице задужено
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за давање обавештења о јавном конкурс: дипл. правник
Миљана Ђура, секретар, контакт телефон: 013/831-700.
Пријаве слати на адресу: Предшколска установа „Чаролија” Вршац, Ђуре Јакшића 3.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“
19350 Књажевац, Капларова 6
тел. 019/731-425

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене до
повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има одговарајуће образовање - више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је оспособљен за
рад са децом јасленог узраста или средње образовање
- медицинска сестра - васпитач; дозвола за рад (лиценца); 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 месеци 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 кривична дела из групе 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; познавање српског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају и оверене преписе, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених; уверење - потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци). 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
којем се остварује васпитно-образовни рад се доставља
уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије Републике Србије. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр.88/17, 27/18 и 10/19), у року од 8
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након
обављеног разговора са кандидатима који испуњавају
прописане услове и доноси решење о избору кандидата
у року од 8 дана од дана обављеног разговора. Пријаве са потребном документацијом доставити: ПУ „Бајка“,
Књажевац, Капларова 6. За више информација позвати
на телефон: 019/731-425. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник предметне наставе наставник латинског језика
са 11,12% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони, 10/19 и 6/20), односно
да: 1) има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони, 10/19 и 6/20), које је стекао на: а) студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге 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 студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем. У
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у гимназији („Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,
13/2018, 7/2019, 2/2020 и 3/2020): 1) професор класичне филологије; 2) дипломирани класични филолог; 3)
мастер класични филолог; 2) има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или 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 изрчену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 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/мејл 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.
Уверења која се достављају не смеју бити старија од 6
месеци. 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 обавештени путем телефона на бројеве које су навели или на наведене имејл-адресе. Конкурсна комисија ће донети решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора. Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу се
добити на следећи број телефона: 030/463-391. Пријаве
се достављају на адресу: Средња школа „Никола Тесла”
Бољевац, Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс за радно место наставника предметне
наставе - наставник латинског језика“.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац, Сумраковац бб

Наставник предметне наставе наставник грађанског васпитања
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог са функције
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
чл. 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) има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др закони, 10/19 и 6/20), које је стекао
на: а) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне,
односно друге стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинрне 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. Изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од три
године или вишим образовањем; да има одговорајуће
образовање у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи („Просветни
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
11/2017); 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца или за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 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/мејл 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 услова 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 обавештени путем телефона на бројеве које су
навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна комисија
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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 наставник предметне наставе - наставник грађанског васпитања”, у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/2150-022.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац, Сумраковац бб

Наставник изборног предмета
Свакодневни живот у прошлости
са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат 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), мора да испуњава и услове прописане
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18
- и др. закони, 10/19 и 6/20) и то: 1) има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони, 10/19 и 6/20), које је
стекао: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинрне 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; изузетно,
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем; да кандидат
има одговарајуће образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017); 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 или за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава 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/мејл 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 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику доставља
доказ (уверење или потврду) да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; биографију. 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 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 наставника изборног предмета Свакодневни
живот у прошлости”, 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
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац, Сумраковац бб

Наставник предметне наставе наставник историје
са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до повратка
запосленог са функције
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) мора да
испуњава и услове прописане чл. 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) има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони, 10/19 и 6/20), које је стекао: а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичко струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем; у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 и
8/20), односно: професор историје, професор историје и
географије, дипломирани историчар, мастер историчар,
дипломирани историчар - мастер; мастер професор предметне наставе; лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају
завршене основне академске студије историје; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца или 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 коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава 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/мејл-адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе (односно
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одго-
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Наука и образовање
варајућем 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 месеци); извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао образовање на српском језику
доставља доказ (уверење или потврду) да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографију. Доказ о здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова 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 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 наставник предметне наставе наставник историје” у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Информације о
конкурсу могу се добити путем телефона: 030/215-0022.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и
негу, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) средње
образовање здравствене струке у трајању од четири
године, медицинска сестра - техничар (општи смер); 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 да за њега није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) има
држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик
и језик на којем се остварује васпитно-образовни рад
(диплома о стеченом образовању на српском језику које
се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом
о знању српског језика под овом тачком 5). 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.
оргинал/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. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа у публикацији Националне служе за запошљавање „Послови”. 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 при-
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меном 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“.

ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске
2020/2021. године, са 40% радног
времена у првом циклусу основног
образовања одраслих и 60% радног
времена у другом и трећем циклусу
основног образовања одраслих
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
и 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и услове утврђене
у чл. 139 и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон) и Правилнику о педагошком
асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, број 87/2019): 1. да има одговарајуће образовање и то: средње образовање, односно да поседује
IV степен стручне спреме и савладан програм обуке
“Интегрални програм обуке за остваривање основног
образовања одраслих по моделу функџионалног основног образовања одраслих”, према 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 (“Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/13 и 18/13).
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника
може да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и
стручног сарадника може да обавља: 1. приправник
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у
установи), 2. лице које испуњава услове за наставника,
васпитача и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђен
за приправнике (најдуже 2 године од дана заснивања
радног односа у установи), 3. лице које је засновало
радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања
радног односа у установи), 4. сарадник у предшколској
установи (ако има образовање из члана 142 Закона), 5.
педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс,
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. доказ
о одговарајућем образовању: А) оверена фотокопија
сведочанства о завршеној средњој школи, Б) доказ о
савладаном програму обуке (оверена фотокопија), 3.
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, 4. доказ да није осуђиван - из МУП-а, оригинал
или оверена фотокопија, 6. доказ о знању српског језика доставља се ако кандидат није стекао одговарајуће
знање на српском језику. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију)
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију

заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидат уз обавезну документацију
треба да достави и кратку биографију са контакт телефоном. Комисија утврђује испуњеност услова за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Стражиловска бб,
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се секретару школе, на
телефон: 023/563-840.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Оглас објављен 19.02.2020. године, у публикацији „Послови“ број 869, поништава се за радно место: наставник у звање наставник страног
језика за ужу научну област Светски језици енглески језик, на одређено време од пет година.
У осталом оглас остаје непромењен.

ОШ ”ВЕЉКО ЂУРИЧИН“
Јарковац, Трг др Станислава Букурова 12

Наставник математике
са 88,89% норме
Наставник енглеског језика
са 94,44% норме
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених
Законом о раду треба да испуњавају услове из члана
139 и 140 ЗОСОВ-а и то: а) да имају одговарајуће образовање према одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних срадника у основној
школи „Службени гласник РС - Просветни гласник”
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18
и 11/19; б) да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање и давање мита, кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) држављанство Републике Србије; д) да знају српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са документацијом достављају се на
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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”. Конкурс спроводи конкурсна комисија
именована од стране директора школе. За све додатне
информације можете се обратити секретару школе, на
број: 023/857-009.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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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

